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  االجتماع الرابع للمدراء العامين للطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

DGCA-MID/4  
  )2017أكتوبر  19-17(مسقط، سلطنة ُعمان 

 
  النقل الجوي :تاسعالبند ال

  من أجل التنمية االقتصادية للنقل الجوي المنظمة الدولية للطيران المدني (اإليكاو) أعمال

  )(ُمقدَّم من السكرتاريا

  الملخص

اإليكاو ذات األولوية في إطار  أعمال منظمة حول تقدم هذه الورقة تقريًرا
، والذي يرمي إلى التنمية االقتصادية للنقل الجوي – الهدف االستراتيجي 

وتحسين كفاءته تعزيز تطوير نظام الطيران المدني الُمجدي اقتصاديًا 
  االقتصادية وشفافيته.

  
حالة النقل الجوي في الشرق األوسط، وتُسلّط  عند الورقة معلومات ورِّ تُ 

مؤتمر العالمي متعلقة بالمتابعة الالز في أعمال الضوء على التقدم المحرَّ 
سياسة وتنظيم النقل الجوي، شأن ب )ATConf/6(السادس للنقل الجوي 

هذه الورقة لّخص أيًضا البنية األساسية. وتُ وأموال/تمويل فضالً عن إدارة 
ركز على البيانات ة ببيانات وتحليالت الطيران، التي تل اإليكاو المتعلقاعمأ

  الضخمة وأدوات تحليل األعمال وتنبؤات الحركة الجوية.
  

  ).1- 4( الفقرة في مبيّن االجتماع هذا من المطلوب اإلجراء
  

  مقدمة - 1

إن التنمية االقتصادية للنقل الجوي إحدى األهداف االستراتيجية الخمسة التي   1.1
 الغايات، تتمثل 2019- 2017وضعتها اإليكاو. وكما هو موضح في خطة عمل اإليكاو للفترة 

القتصادية االستدامة ا تحقيق النهائية لهذا الهدف االستراتيجي في إزالة العقبات التي تحول دون
لطيران في مجال التمويل. نقل الجوي ورفع درجة األولوية الموجهة إلى قطاع افي مجال ال

على اإلطار  من خالل تركيز االهتمام فعَالةويمكن للدول أن تستخدم الطيران كأداة إنمائية 
اتصال تحسين  : أ)التمويل الدولي من أجل التنمية، ما يؤدي إلىاإلنمائي الوطني/اإلقليمي و

المزايا والخيارات الُمقدَّمة فسية؛ ج) وزيادة أكثر تنا عملب) وخلق فرص ؛ ةالجوي الخطوط
والتكاليف المالية المتكبدة في أداء مهام الرقابة ؛ وفي الوقت ذاته، د) تخفيف العبء للمستهلك
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هذا الهدف االستراتيجي في نمو وكفاءة قطاع التي تخص وسيساهم تحقيق النتائج  التنظيمية.
  التجارة والسياحة. مجالي قتصاد العالمي والتوسع فيالنقل الجوي واال

  حالة النقل الجوي في الشرق األوسط -2

النقل الجوي  معدل في ازديادًامنطقة الشرق األوسط أسرع المناطق  لقد كانت  2.1
 ملحوًظا رقميًاشركات الطيران في المنطقة نمًوا  قد حققتو 2011لمسافرين والبضائع منذ عام ل
تحتل المنطقة حاليًا، . و2012منذ سنويًا لمسافرين ا نقلفي  )99إلى  10من بمعدل يتراوح (

 .2012للمسافرين، بما يتجاوز أمريكا الشمالية منذ عام  النقل الدوليالمركز الثالث في 
 
دولة معتمدة لدى مكتب  15مثّلت شركات النقل الجوي لدول الشرق األوسط (   2.2

ركاب العالمية التي تقاس بمجموع ال نقل مائة من حركةفي ال 10األوسط) اإليكاو في الشرق 
في المائة  11,2+ بلغ، وسّجلت نمًوا سنويًا )RPKs( كيلو متر لكلعدد الركاب المنقولين جًوا 

 211في المنطقة  شركات الطيرانونقلت . األقاليم، وهو الُمعدّل األعلى بين جميع 2016في عام 
 ).2015بعام  في المائة، مقارنةً  9,1أي +( 2016مليون مسافر في عام 

  
في المائة من  96لشركات النقل الجوي في الشرق األوسط  مثّلت الحركة الدولية 2.3

، وسّجلت شركات الطيرانالتابعين ل) RPKsعدد الركاب المنقولين جًوا لكل كيلو متر (إجمالي 
في منطقة الشرق  المحليةالحركة إال أن  .2016في المائة في عام 11,9+ سبةنمًوا سنويًا بن

مجموع عدد الركاب المنقولين جًوا لكل كيلو  منفي المائة 1,6 -  تراجعت قليالً بنسبةاألوسط 
 .2016في  )RPKsمتر (

  
قدرتها االستيعابية لعدد  بتوسعةفي الشرق األوسط  شركات الطيران قامت  2.4

 1,0أي بزيادة قدرها ، 2016في المائة في عام 13,2 لتصبح +المقاعد المتاحة لكل كيلو متر 
ي المائة). وازدادت القدرة االستيعابية لعدد ف 12,2+( 2015معدل النمو في عام  عننقطة مئوية 

في  4,7+في المائة للخدمات الجوية الدولية وبنسبة 13,5+المقاعد المتاحة لكل كيلو متر بنسبة 
 .المحليةالمائة للخدمات 

  
 74,5إلى  2015في المائة في عام  75,8من  ينانخفض عامل حمولة المسافر  2.5

الدولية النقل خدمات في المائة ل 74,4 ينوحقق عامل حمولة المسافر .2016في المائة في عام 
 الداخلية. النقل خدماتفي المائة ل 77,4و

  
في  14شركات النقل الجوي في الشرق األوسط  تنقلهاالبضائع التي شكَّل شحن   2.6

، وسّجلت )FTKs( يالكيلو متربحجم الشحن بالطن  ، مقيسةالعالمية المائة من حركة الشحن
  عن النمو الذي حققته في عامقليالً  لتنخفض بذلك، 2016ي المائة في عام ف 7,2+نمًوا سنويًا بلغ 

شركات النقل الجوي في  تُجريهاالشحن الجوي التي  . وتعد معظم عمليات7,4+ وبلغ 2015
 <دوليةعمليات شحن منطقة الشرق األوسط 
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شركات  تنقله لما بالطن الكيلومتري الشحن الدولي المقيسةيرادات مثّلت إ  2.7
بالطن  الدولي الشحنفي المئة من إجمالي اإليرادات  11في منطقة الشرق األوسط  الطيران

 .2016في المائة في عام  9,7 بمعدل نمووتم تحقيق العالم،  على مستوىالكيلومتري 
  

ال يعد الطيران محرًكا رئيسيًا للنمو االقتصادي للدول فحسب، ولكنه أيًضا محرًكا   2.8
 نصفتزيد عن إيرادات في المنطقة . وتتحقق نسبة والتجارة إيراداتها من السياحةفي زيادة  هاًما

التجارة العالمية من حيث القيمة اإليرادات التي تحققها ثلث  ، وتمثلالسياحة الدولية إيرادات
 دعًما من خالل توفير النقل الجوي قدم، 2014بسبب الربط الذي يوفّره النقل الجوي. وفي عام 

لدول مليار دوالر أمريكي في الناتج المحلي اإلجمالي  157,2إيرادات بلغت مليون وظيفة و 2,4
  الشرق األوسط.

  النقاش -3

  سياسة وتنظيم النقل الجوي   3.1

في  "إيكاولى أبرز اإلنجازات التي حققتها منظمة "ع نسلط الضوء فيما يلي   3.1.1
. )2013مارس  ATConf/6 ،18-22مؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي (المتابعة للأعمال 

، وبعض هذه المهام ال تزال الجوي النقل تنظيم فريقوتم االضطالع بالعديد من المهام بمساعدة 
  جارية.

اعتمد المجلس رؤية بعيدة  :لتحرير النقل الجوي رؤية اإليكاو بعيدة المدى   3.1.2
)، كدليل 54/2015 بيان رسمي، والتي ُوِزَعت على الدول األعضاء (2015في يونيو  المدى
لدول على النظر إليكاو هذه اجع اق أهداف تحرير النقل الجوي. وتُشللسعي لتحقيلذه الدول ملهم 

 وتطبيقها في إعداد السياسات والممارسات التنظيمية. بعيدة المدىفي هذه الرؤية 

أقّر المجلس مجموعة من المبادئ األساسية بشأن حماية حماية المستهلك:   3.1.3
). وتهدف هذه المبادئ األساسية إلى توفير 2015/60(بيان رسمي  2015المستهلك في يونيو 

في لضمان حماية المسافرين جًوا كما ينبغي  الجهات المعنيةتوجيهات رفيعة المستوى للدول و
ع الدول و المراحل الثالث من سفرهم. يكاو حول تعليقات لإلالجهات المعنية من أجل تقديم وتَُشجَّ
  ات.تجاربهم في تطبيق التوجيه

شركات النقل الجوي  الوصول إلى األسواق والنقل الجوي للبضائع وملكية  3.1.4
وافق فريق تنظيم النقل الجوي، في اجتماعه الرابع عشر الذي ُعِقدَ في يوليو  والتحكم فيها:

لتحرير الوصول إلى األسواق،  ، على مواصلة عمله في وضع اتفاق متعدد األطراف2017
لتناول مسألة أحكام الضمانات أو  2018عمل في أوائل عام المجموعة لع ذلك عقد اجتماويشمل 

واتفق الفريق أيًضا على وضع بروتوكول محدد لتسهيل مواصلة  هذا االتفاق. بشأنالتأكيدات 
معاهدة مستقلة إبرام ) و"الحرية السابعة للطيران"تحرير خدمات النقل الجوي للبضائع (حتى 

ومن المقرر عقد االجتماع التالي  تثمار األجنبي في شركات الطيران.متعددة األطراف بشأن االس
  .2018لفريق تنظيم النقل الجوي في مايو 
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اإليكاو على تطوير أدوات لتعزيز الشفافية  ينصب تركيز عمل: المنافسة العادلة  3.1.5
الصدد، أعدّت مي. وفي هذا في قواعد المنافسة للدول وتشجيع التعاون والحوار والتوافق التنظي

الوطني أو  على الصعيداسات وممارسات المنافسة السارية مجموعة وافية من سي السكرتاريا
: الموقع اإللكتروني التالي متاحة علىاإلقليمي، وال

ty/compendium/Pages/default.aspxhttp://www.icao.int/sustainabili َت. وقُِدم 
حول مسائل المنافسة للمجتمع المعني بالطيران من خالل االجتماعات  اآلراء بادلأيًضا منتدى لت

علًما ، مونتريال). 2016، مارس IATSندوة اإليكاو الثالثة للنقل الجوي (المختلفة، بما في ذلك 
: الموقع اإللكتروني علىمتاح الثة للنقل الجوي التقرير الموجز لندوة اإليكاو الث بأن

http://www.icao.int/Meetings/iats2016/Pages/default.aspx.   

 :(اإليكان) يةولجا تمادلخا نبشأ تضاوللمفا تاسعلا الدولي رتمالمؤتسهيل    3.1.6
في ناسو  )ICAN2016( يةولجت امادلخا نبشأ تضاوللمفا تاسعلا الدولي رتمالمؤُعِقدَ حدث 

 67من  وقد حضر المؤتمر ممثلون .2016أكتوبر  9إلى  5بجزر البهاما في الفترة من 
اتفاقية أو  400اجتماًعا ثنائيًا رسميًا وغير رسمي، نتج عنها توقيع نحو  430دولة/إقليم؛ وُعِقدَ 

لترتيبات من اتفاقيات األجواء المفتوحة) واتخاذ بعض ا(بما في ذلك العديد  عليهاقيع المبدئي التو
ا). أو محاضر االجتماعات المتفق عليه ،االجتماعات سجالتأو  ،ذكرات التفاهممإعداد (مثل 

في المائة من أعضاء اإليكاو) هذا  74دولة (تمثل  141 ، استخدمت2016وقبل نهاية عام 
في ) ICAN2017( مؤتمر اإليكان دعقَ التسهيل مرة واحدة على األقل. وفي هذا العام، سيُ 

هيئة الطيران المدني في ، وستستضيفه 2017ديسمبر  8إلى  4من في الفترة كولومبو بسريالنكا 
  .2017أغسطس  22اعتباًرا من  امشاركته وقد أكدت خمس وخمسون دولة/إقليم سريالنكا.

  إدارة البنية األساسية  3.2

 على الواقع من الضغطالنقل الجوي  الذي تشهده حركةالنمو السريع  سيزيد   3.2.1
في  والمحددمستوى االستثمار المالئم وإذا لم يتوافر  البنية األساسية الحالية للطيران. مشاريع
البنية األساسية  العديد من الدول من أجل تحديث وتوسعة ونتعا ، إلى جانبالمناسب الموعد

. ولذلك، كمحرك للتنمية االقتصاديةستخدام الطيران فستكون هناك قيود شديدة على اللطيران، 
ران، يموال وتمويل تطوير البنية األساسية للطتوفير األتعمل اإليكاو مع الدول األعضاء بشأن 

يجمع صنّاع السياسات  امنبرً  الذي يمثل، عالمي للطيرانمنتدى اإليكاو الخالل من  وخاصةً 
  بالدول والشركاء في التنمية والمؤسسات االستثمارية والمالية.

واصلت اإليكاو أيًضا عملها في تطوير وتحديث سياساتها في مجال اقتصاديات    3.2.2
 اقتصاديات خبراء فريق، من خالل ها وإدارتهاتمويلمطارات وخدمات المالحة الجوية وال

وعقد  .)ANSEP( الجوية المالحة خدمات اقتصاديات خبراء فريقو) AEP( المطارات
 المطارات اقتصادياتالفريقان االجتماع المشترك السادس لهما (االجتماع السادس لفريق خبراء 

 .2017مايو  25إلى  23 في الفترة من) الجوية المالحة خدمات اقتصاديات خبراء فريقو
وتتضمن نتائج االجتماع ما يلي: مبادئ التطوير اإلرشادية بشأن تحليل التكلفة والفائدة ودراسات 
حالة األعمال وتحليل التأثير االقتصادي؛ وتحديث سياسات اإليكاو ومبادئها اإلرشادية بشأن 

ام استخدرات والعمل كمنصة تبادل معلومات بشأن اقتصاديات المطارات وإدارتها؛ ورصد التطو
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مبادئ التطوير اإلرشادية لمعالجة المسائل المتعلقة ظم الطائرات بدون طيار؛ باإلضافة إلى ن
  بالمطارات غير المجدية اقتصاديًا.

  بيانات وتحليالت الطيران  3.3

مبادرة إدارة بيانات يجري تحديث برنامج اإليكاو لإلحصاءات كجزء من   3.3.1
على المستوى التنظيمي، البيانات المختلفة مصادر ، التي تهدف إلى تنسيق )EDMالمؤسسات (

وذلك باستخدام الجداول والتصنيفات المرجعية القياسية من خالل إنشاء سجل شامل للبيانات 
  الوظيفية المتداخلة.

، معيناإليكاو مشروًعا مشترًكا، على مستوى مشروع ت وفي الوقت ذاته، أنشئ  3.3.2
والمنظمات الدولية واألوساط األكاديمية، بدالً من تنفيذ بالشراكة مع هيئات األمم المتحدة 

وعلى سبيل المثال، تم البدء في مشروع مشترك مع االتحاد البريدي العالمي،  المشروع بمفردها.
 التعاون والتنمية (األونكتاد) والمنتدى الدولي للنقل في منظمة للتجارة المتحدة األمم مؤتمروهو 

والنقل  ،والشحن البحري ،قتصادي لتقييم روابط التجارة اإللكترونيةاال الميدان في والتنمية
 الحصول علىوالمعوقات األخرى التي تساهم في  ،وتحديد المعوقات التنظيمية ،الجوي للبضائع

  .سريعًا الذي يشهد نمًواحصة منخفضة للنقل الجوي للبضائع في سوق التجارة اإللكترونية 

السنوات األخيرة، أصبحت مجموعات البيانات كبيرة في  :البيانات الضخمة   3.3.3
ب إمكانية  ومعقدة تطبيقات معالجة البيانات عند استخدام التحكم فيها بصورة متزايدة، ما يُصعِّ

على سبيل المثال، ال يمكن معالجة بيانات حركة الطيران التي ُجِمعَت في الوقت  التقليدية.
أو بيانات تدفقات الحركة العالمية الواردة  التابعة التلقائية إذاعة المراقبة نظام الحقيقي باستخدام

 عضًوا فيمنظمة اإليكاو  وأصبحت من نقل بيانات معلومات السوق في إطار التطبيقات القائمة.
الجوانب إلحصائية لألمم المتحدة، والتي تتولى مهمة وضع معايير للجنة ا التابعالفريق الدولي 

  للبيانات الضخمة.الفنية والسياسية 

، ُوِضعَت أدوات تحليل األعمال 2014منذ منتصف عام : أدوات تحليل األعمال   3.3.4
المختلفة لتحليل بيانات اإليكاو ووضع تصور عنها، مما يساعد في عملية صنع القرار 

)https://www4.icao.int/etools.( مثلة على هذه األدوات: خرائط اتفاقات وتتضمن األ
 ، واتجاهات الحركة الجوية، والتوجهاتوخرائط المعاهدات المعنية بالطيران ،الخدمات الجوية

وتعريفات خدمات  ،وتقييم تعريفات المطارات ،الجوية حركة المرورورسم خرائط  ،المالية
قتصادية المتوقعة من تنفيذ المعايير الفوائد اال متاحة المالحة الجوية. وتقيس أحدث أداة أعمال

حِرَز تقدم في استخدام األدوات التحليلية وقد أُ  متعلقة بالسالمة والممارسات الموصى بها.ال
  ية الحديثة لتقليل الوقت وتحسين كفاءة العملية التحليلية.بؤوالتن

وضع  :على المدى البعيد لتنبؤات الحركة الجوية المنفردةمجموعة اإليكاو    3.3.5
العاملة التابعة للجنة الحماية  والفرقفريق متعدد التخصصات، يشمل الدول والمنظمات الدولية 

وتشير النتائج المقدرة إلى أن  .بشأن الحركة الجوية نماذج وطرق جديدة للتنبؤ ،البيئية للطيران
وتتجاوز . 2032في المائة سنويًا حتى عام  4,6 + حركة المسافرين العالمية ستنمو بنسبة
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مجموعات الطرق األربعة عشر، بما في ذلك جميع مجموعات الطرق التي تشمل وسط جنوب 
ومن المتوقع أن تنمو حركة  في المائة سنويًا.10+بنحو وفقًا للتقديرات ينمو سغرب آسيا، والذي 

خاصة ا على مدى الفترة نفسها المحددة للتنبؤات الئة سنويً ي الماف 4,4+الشحن العالمية بنسبة 
يفوق التقديرات تحقيق نمو سنوي . وتُسّجل منطقة الشرق األوسط أعلى توقعات ببالركاب

يقترب معدل النمو في منطقة آسيا/المحيط الهادئ من نقطة مئوية، في حين 2,8 + العالمية بنحو
  + في المائة.4,7حيث يبلغ  ,التقديرات العالمية

وثيقة إطار مسودة تعكف اإليكاو حاليًا على إعداد  حساب الطيران الفرعي:  3.3.6
لقياس حجم الناتج المحلي اإلجمالي المباشر  )ASA( منهجي بشأن حساب الطيران الفرعي

وقد نوقشت المسودة األولى في اجتماع فريق بيانات وتحليل الطيران التابع  المتصل بالطيران.
سيتم بة اإلحصاءات في األمم المتحدة، شعوبموجب توجيهات  .2017لإليكاو المنعقد في مارس 

فريق الخبراء المعني باالستعراض مع ممثلين من مكتب اإلحصاءات الوطني والدول  إعداد
األعضاء ومراقبي فريق بيانات وتحليل الطيران الستعراض وثيقة اإلطار المنهجي قبل نهاية 

وسيُقبَل أي انحراف عن مبادئ  للنظر في توافقها مع مبادئ نظام الحسابات القومية 2017عام 
  نظام الحسابات القومية نظًرا لخصوصيات قطاع الطيران.

إيكاو إلى جانب مجلس المطارات تجمع منظمة  :نموذج إعداد تقارير المطارات   3.3.7
داد تقارير ، باالستعاضة عن نموذج إع2016، بدًءا من يناير اتالدولي بيانات حركة المطار

التعريفات ، وتضع أداة تحليلية إلكترونية لرسوم المطارات الواردة في 1لإليكاو  الجوي النقل
  ).7100(الوثيقة  الخاصة بالمطارات وخدمات المالحة الجوية

لقياس التقدم المحرز : المؤشر العالمي ألهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة  3.3.8
بعة واألربعون للجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة، أقرت الدورة السا

إطار المؤشر العالمي األولي الذي قُِدَم العتماده من الجمعية العامة  2016التي ُعِقدَت في مارس 
من أهداف التنمية  11- 9وتدعم اإليكاو المؤشر العالمي المتفق عليه للهدف  لألمم المتحدة.

من خالل العمل كوكالة راعية مسؤولة  –وسيلة النقل  الركاب والشحن بحسب أحجام –المستدامة 
  وتبادل المعلومات مع األمم المتحدة. نقل الجويحركة العن جمع بيانات 

  ندوق النقل الجويص 3.4

(بيان رسمي  2014ه اإليكاو في عام مل صندوق النقل الجوي، الذي أنشئتيع   3.4.1
) بمثابة آلية لجمع واستخدام التبرعات من الدول والجهات المانحة األخرى لدعم 2014/32

 أنشطة اإليكاو في مجال النقل الجوي
 )/TRAF.aspxhttp://www.icao.int/sustainability/Pages.(   

ي يحتمل أن تنفذها اإليكاو باستخدام تبرعات تشمل المشاريع الُمعَدّة سابقًا والت   3.4.2
طط تحسين الخدمات والربط للقضاء على الفقر: مخ"النقل الجوي صندوق النقل الجوي 

السفر"؛ طيران األعمال: الداعم  بتعطل رحالت: التخطيط المعني iPLAN األساسي"؛ "
  ".وتأخيرهاسرقة البضائع  مكافحة الُمنتِج"؛ و"مؤشرات الشحن الجوي"؛ و"استهداف
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يمكن أن يدعمها الصندوق، مثل والتي أُضيِفت عدة مشاريع جديدة إلى القائمة   3.4.3
ات جنسانية وسيشمل هذا المشروع وضع مؤشر"مبادرة المساواة بين الجنسين في النقل الجوي". 

لذي تقدمه الدول على أساس للنقل الجوي من خالل جمع إحصاءات القوة العاملة، على النحو ا
باإلضافة إلى ذلك، يمكن لصندوق النقل الجوي أن يدعم تقديم أنشطة المساعدة الفنية طوعي. 

  لإليكاو. "الركب خلف دولةعدم ترك أي " كجزء من مبادرة

  االجتماع:. اإلجراء المطلوب من هذا 4

  االجتماع مدعو إلى ما يلي: 4.1

  اإليكاو من أجل التنمية االقتصادية للنقل الجوي؛ أعمال منظمةأ) دعم 

إيكاو ومبادئها اإلرشادية في مجال النقل تشجيع الدول على تطبيق سياسات  ب)
  الجوي في ممارساتها التنظيمية وتتبعها؛

الالزمة لبيانات والتحليل واألدوات احتياجات الدول ل بشأنإيكاو ج) التنسيق مع 
  لدعم تطوير النقل الجوي في المنطقة؛

لإليكاو من أجل تنفيذ مشاريع النقل التابع في صندوق النقل الجوي د) والمساهمة 
  الجوي المتنوعة.

  

  - انتهى- 

  

  

______________________________  
وثوق بها بنية أساسية جيدة وممن أهداف التنمية المستدامة يشير إلى "تطوير  1- 9الهدف 1

البنية األساسية اإلقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية االقتصادية ومستدامة ومرنة، والتي تشمل 
للجميع بناًء على قيم المساواة ومنح  وصولال إتاحة إمكانيةعلى ، مع التركيز الشعوبورفاهية 

  ."التسهيالت

  


