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 ة والثالثونمساخالجمعية العمومية ـ الدورة ال

 اللجنة االقتصادية
 يالنقل الجوأخرى في مجال  سائلم :٣٠البند رقم 

 تقرير من المجلس حول تقييم
 للطيران المدنيية  االقتصادالمساهمة

 ملخص
 صـاد  الطيران المدني في االقت    مساهمة تقييمتعرض هذه الوثيقة تقريرا حول أعمال االيكاو بشأن         

 .وترسم المالمح العامة ألعمالها حول هذا الموضوع في المستقبل
ر المساهمة االقتصادية الكلية للنقل الجوي، والتي تتكون من أنشطة اقتصادية مباشرة وآثـار              وتقد

   ٢٧,٧ بليون دوالر أمريكي فـي صـورة انتـاج و     ١ ٣٦٠ر بحوالي   النقل الجوي المضاعفة تقد 
 فـي   ٤,٥ويشير ذلك الى أن حـوالي       .  ١٩٩٨لعالم، وذلك في عام     مليون وظيفة على مستوى ا    

يمكن أن تنسب   ) في شكل الناتج المحلي االجمالي الحقيقي     (المائة من االنتاج العالمي في ذلك العام        
 .للنقل الجوي وآثاره المضاعفة

عي بالمساهمة  ، فان زيادة الو    لتطوير البنية األساسية للطيران    وفي أزمنة الموارد الشحيحة المتاحة    
وقد طورت االيكاو موادا ارشادية بشـأن       .  االقتصادية للطيران المدني تصبح مهمة بشكل متزايد      

 .منهجيات التقييم التي يمكن أن تستعملها الدول لبيان التأثيرات االقتصادية األوسع للطيران المدني
 .٦ الفقرة  فياالجراء المعروض على الجمعية العموميةيرد 

 المراجـع

Doc 9727 ، للجمعية العمومية٣٢تقرير اللجنة االقتصادية التابعة للدورة  
Circ. 292 ،أوليةنسخة( االسهام االقتصادي للطيران المدني ( 

 مقدمـة -١
 من قبل الجمعية العموميـة    المتكررةالتكليفات  من   الطيران المدني في االقتصاد      لمساهمةاو  ـينبع تقييم االيك   ١-١

 اسـهام بهدفين، همـا تقيـيم      تلك التكليفات   تم تنفيذ   و . االقتصادي في مجال التنبؤ والتخطيط      ظمة المن زء من أعمال  ـكج
وسوف تنشر النتـائج فـي الكتـاب         . اد ارشادية بشأن منهجيات التقييم    واد العالمي ووضع م   ـالطيران المدني في االقتص   
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ويتكـون   .  أولية منه للجمعية العمومية نسخةتوفر   والذي يتوقع    ،ي للطيران المدني  االقتصاد امـسهالا،  ٢٩٢ الدوري رقم 
  .تقييم المنهجيات والمجلد الثاني ـ المنظور العالميالكتاب الدوري من المجلد األول ـ 

 النقل الجوي، وصـناعة الفضـاء       على جرد بآثار   ي للطيران المدني  سهام االقتصاد الاقياس  ل ونحصل نتيجة  ٢-١
وفي حـال    .  على انتاج المخرجات وخلق الوظائف في طول اقتصاد ما وعرضه          والطيران، والصناعات األخرى المتأثرة   

 االقتصـادات  فـي  الطيران المـدني  اسهاماد ارشادية منهجية فانها يمكن استخدامها كبرنامج للدول لتقييم واعداد االيكاو لم  
تـزداد أهميـة    ية األساسية للطيران،    وبصورة خاصة، وفي أوقات ندرة األموال لتطوير البن        . المحلية أو الوطنية  /االقليمية

 بالنسبة لمسائل الطيران السياسية     سواء ي للطيران المدني  سهام االقتصاد االالمخططين وصانعي القرار ب    رفع مستوى وعي  
 .مسائل التمويلأو 

ـ  اسهاموتلخص الوثيقة   ٣-١ اد االرشـادية الجديـدة حـول    و الطيران المدني في االقتصاد العالمي، وتصـف الم
 على حد   لطيران المدني في االقتصاد الوطني    لاالقليمي و /القتصاد المحلي ا في للمطارات   االسهام االقتصادي  تقييم   منهجيات

 .حول هذا الموضوعالمستقبلية عمال األ ، وتحدد معالمسواء

 الطيران المدني في االقتصاد العالمي -٢
صاد العـالمي وعـرض التقيـيم علـى      اعداد تقييم أولي لتأثير الطيران المدني على االقت        ١٩٩٧تم في عام     ١-٢

. فـي ريـو دي جـانيرو      ) CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية    /المؤتمر العالمي لتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع      
 االسهاملك  ذ اسهام الطيران المدني في االقتصاد العالمي، وقيس      واعتمادا على التقييم األولي تم اجراء دراسة تفصيلية بشأن          

وفي البداية نشر ملخص للنتائج في كتيب صادر عن االيكـاو، بعنـوان              . قيمة المخرجات والتوظيف المتعلق به    من حيث   
 بمناسبة المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشـأن أمـن الطيـران     ـ موجات االزدهار ي للطيران المدنيسهام االقتصادالا
وفيما يلي تلخيص لبعض     . ، المجلد األول  ٢٩٢تاب الدوري رقم    وترد النتائج التفصيلية في الك     ). ٢٠٠٢مونتريال، فبراير   (

 .النتائج الرئيسية

الجوي والشحن، يقوم الناقلون الجويون والمشغلون اآلخرون بشراء مجموعة واسـعة           السفر  لتوفير خدمات    ٢-٢
جويـة، والوكـاالت   والجهات المقدمة لخدمات المالحة البصورة رئيسية من المطارات،     ) البضائع والخدمات (من المنتجات   

 . الطيران والفضاء وغيرها من الصناعاتوكذلك من صناعةالحكومية، والمؤسسات العامة، 

 ماليـين  ٦ بليون دوالر أمريكي وقدم ٣٧٠وتقدر االيكاو أن الطيران المدني قد ساهم بصورة مباشرة بمبلغ            ٣-٢
مليون موظف مـن قبـل النـاقلين الجـويين           ٢,٣ وشكلت تلك الوظائف تعيين       .١٩٩٨القتصاد العالمي في عام     لوظيفة  

) باستثناء موظفي شـركات الطيـران  ( مليون موظف في الموقع في المطارات     ١,٩التجاريين ومؤسساتهم الفرعية، وتعيين     
 . مليون موظف في شركات التصنيع للطيران والفضاء والصناعات األخرى١,٨و

في الصناعات التي توفر اما المـدخالت الخاصـة       " ةآثارا مضاعف "وتخلق تلك األنشطة االقتصادية المباشرة       ٤-٢
 لكيفيـة   أدناه تفسير تفصيلي٢-٢-٣ و١-٢-٣ويرد في الفقرتين  . بالطيران أو المدخالت األخرى أو المنتجات االستهالكية      

 وظيفـة يخلقهـا   ١٠٠ دوالر أميركي مخرج ينتجه النقل الجوي وكـل  ١٠٠وبلغة بسيطة، فان كل  . عمل اآلثار المضاعفة  
ويقدر اجمـالي االسـهام      .  وظائف في صناعات أخرى    ٦١٠بالتالي  يخلق   دوالر أمريكي و   ٣٢٥يحدث طلبا اضافيا بقيمة     

 بليـون دوالر    ١ ٣٦٠ بمبلـغ    ،االقتصادي للنقل الجوي، الذي يتكون من األنشطة االقتصادية المباشرة واآلثار المضـاعفة           
 .١٩٩٨في عام  مليون وظيفة في العالم ٢٧,٧ واتأمريكي من المخرج
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من حيث النـاتج المحلـي      ( في المائة من المخرج العالمي       ٤,٥ بأن حوالي    اتويوحي اجمالي نتائج المخرج    ٥-٢
 .وآثاره المضاعفةالنقل الجوي يمكن أن تعزى الى ) الحقيقياالجمالي 

يمكـن  ، فقد تم النظر في امكانية تكرار هـذه العمليـة حتـى              ١٩٩٨ولما كانت هذه التقديرات تتعلق بعام        ٦-٢
غير أنه نظرا لحجم هذه المهمة والموارد المتاحة حاليـا، فقـد قـررت              .  الحصول على النتائج المقابلة بالنسبة لسنة أقرب      

تعتبـر  النتائج المتعلقة باالسهام المباشر واآلثار المضـاعفة        وعالوة على ذلك، فان     .  األمانة أنه ال يوجد مبرر للقيام بذلك      
 والذي أعقبتـه    ،٢٠٠١الجوي في عام    السفر  الحاد في الطلب على     التقلص   وال سيما في ضوء      مهمة حتى بعد سنة التقييم،    

 وتشهد عواقب تلك السنوات السابقة بالنسبة لصناعة الطيران المدني بكاملهـا علـى أهميتهـا بالنسـبة         .سنتان من الركود  
 .االقليمية والوطنية التي توجد فيها/لالقتصادات المحلية

 أوسع علـى    الطيران المدني وآثاره على التوظيف، فان للطيران المدني تأثير        لجمالي  ال ا رج المخ وفضال عن  ٧-٢
اجمالي النمو االقتصادي، ناتج عن الفوائد غير القابلة للقياس بالنسبة للمنتفعين بالنقل الجوي، من األعمال واألفراد على حـد    

، نقلت خـدمات  ٢٠٠٢وفي عام  . لبضائع فضال عن الخدماتويعمل النقل الجوي كميسر لتنمية األسواق والتجارة با    . سواء
ونقلت عـن طريـق    .  مليون طن من الشحن على نطاق العالم      ٣٠ بليون مسافر و   ١,٦شركات الطيران المنتظمة أكثر من      

ـ ٤٠وحوالي دولي  مليون سائح ٧١٤ حوالي  أصل في المائة من٤٥الجو في ذلك العام ما نسبته   ة  في المائة من حيث القيم
 .من الصادرات المصنعة عالميا

 اد االرشادية حول تقييم المنهجياتوالم -٣
ية واألساليب الممكنة لتقييم ما اد ارشادية حول المنهجية األساسولقد كان الهدف الثاني لهذا العمل هو وضع م       ١-٣
رشـادية فـي الكتـاب     االوسوف تدرج هذه المـواد  . ألنشطة االقتصادية المرتبطة بالطيران المدني من آثار على الطلب     ل

 .، المجلد الثاني٢٩٢ الدوري رقم

 االقليمي/االسهام االقتصادي للمطارات في االقتصاد المحلي ٢-٣

د االرشادية كيفية تقيـيم التـأثير االقتصـادي لمطـار مـا فـي االقتصـاد                 وايصف الجزء األول من الم     ١-٢-٣
  من خالل الصناعات التي توفر امـا     اعفة للطلب المباشر   التأثير االقتصادي اآلثار المض    نتيجة لتقييم حدد  تو. االقليمي/المحلي

ويعـد   .  المخرجات– وذلك بتطبيق تحليل للمدخالت    ،مخرجات خاصة بالطيران أو مخرجات أخرى أو منتجات استهالكية        
بـة علـى    متابعة اآلثار المتصاعدة على الطلب الناتجة عن المطار بصورة متعاق        المخرجات أسلوبا يتيح   –تحليل المدخالت   

ـ  – تمد هذا األسلوب على جداول المدخالت     ويع . طول عملية االنتاج وفي كافة أنحاء االقتصاد        ضـمن نظـام     ات المخرج
اد ووتوفر الم . للمحاسبة الوطنية تسجل فيه معامالت العرض والطلب، من حيث النفقات، بين الصناعات على أساس سنوي            

 مرحلة من مراحل التقييم عند اجراء تقييم لآلثار االقتصادية، باستخدام أسلوب            االرشادية خطوات اجرائية ينبغي اتباعها لكل     
 .وتخلص عمليات الوصف المنهجية الى دراسات حاالت عملية توضح مختلف األساليب الممكنة. تقييم أساسي أو موسع

لمخرجـات  وفي حال اتخاذ أسلوب أساسي لتقييم اآلثار، يتم تسجيل أنشطة الطيران المـدني، مـن حيـث ا                 ٢-٢-٣
 )، ب)٢-٢انظر الفقـرة  ( عن طريق خدمة المنتفعين بالنقل الجوي مباشر) أ: والتوظيف، على أساس سنوي في ثالثة أبعاد  

 اتعن طريق انتاج ايراد    تابعة)  عن طريق المعامالت مع العديد من الموردين الخاصين بالطيران وغيره، وج           غير مباشر 
ويضيف اتباع النهج الموسع الـى التحليـل        .  رئيسية في الصناعات االستهالكية     بصورة ا يعاد صرفه  ة وغير مباشر  ةمباشر

 ).المسافرين ووكالء الشحن( االضافي، أي مصاريف المنتفعين بالنقل الجوي خارج المطارات الحفّازالطلب 
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وفي بل  االقليمي المعني،   / أن يلعب دورا هاما في االقتصاد المحلي       اتويمكن للتوظيف الذي ينشأ عن المطار      ٣-٢-٣
). وال سيما البلدان الجزرية والبلدان المحوطة باألرض مـن جميـع الجهـات           (في حال البلدان الصغيرة     االقتصاد الوطني،   

 االسهام الذي يقدمه أي مطـار فـي االقتصـاد           الى توضيح ويؤدي اجراء دراسة مدعومة بأبحاث جيدة لآلثار االقتصادية         
سـيما   التفاوض بشأن شروط أفضل للقروض، وال وأ في الحصول على التمويل   ويمكن أن يكون ذلك أمرا أساسيا       .المعني

التي قد تغريها اآلثار االقتصـادية  و، )مثل الضمانات الحكومية أو البنوك والصناديق التنموية(من المصادر العامة واألجنبية    
 .الواسعة لمشروع مزمع للبنية األساسية للطيران أو توسيع لتسهيل قائم

 االقتصادي للطيران المدني في اقتصاد وطنياالسهام  ٣-٣

د االرشادية كيفية استكشاف اسهام الطيران المدني في اقتصاد وطني بأكملـه            واويصف الجزء الثاني من الم     ١-٣-٣
 فعلى الصعيد الوطني، نجد أن األثر االقتصادي المحرض للطيران المدني بوصـفه مصـدرا        .باستخدام تقييم األثر الموسع   

 عندما تفي شركات الطيران، والمطارات، والجهات المقدمة لخـدمات     ا واضح  يكون  في النمو االقتصادي   اللوظائف ومساهم 
 بالطلب المباشر المتنامي على خـدمات النقـل   ،المالحة الجوية، وصناعات الطيران والفضاء، والشركات الفرعية لكل منها       

ائع والخدمات من الموردين، وتوظيـف مزيـد مـن          الجوي عن طريق توسيع العمليات واألساطيل، وطلب مزيد من البض         
 مضـاعفة علـى صـناعات       ا األنشطة االقتصادية المباشرة آثار    ويمكن أن يكون لتلك   . ادة مخرجاتها الموظفين، وبالتالي زي  

 ويعتمد انتشار تلك المضاعفات بصورة أوسع أو أضيق علـى الظـروف، وال سـيما حجـم                   .أخرى في االقتصاد بأكمله   
وم  البلدان التي تق   االنتشار واسعا في  يكون  على سبيل المثال،    ف . مرتبطة بالطيران المدني وأسلوب التقييم المتبع     الصناعات ال 

 في البلدان التي تقوم فيها خـدمات نقـل جـوي     نسبياا ضيق يكوننتشارال، في حين أن افيها صناعات طيران وفضاء هامة  
ت تشغيل الـرحالت  يران، مثل الفنادق والمطاعم، ووكاالت السفر، وشركاوتستفيد أعمال النقل والسياحة غير الط    . محدودة

 . المفرق بقدر كبير من التكاليف المتعلقة بالرحالت لمسافري شركات الطيرانالسياحية، وبائعي

وتم اختيار القوة الدافعة للطيران المدني في اقتصاد الواليات المتحدة كحالـة دراسـة لتوضـيح الخطـوات             ٢-٣-٣
وتم تقييمها في عدد من السنوات من قبل شركة ويلبر سميث وشركاه نيابة عـن ادارة الطيـران                  . مراحل التقييم االجرائية ل 

، بلغت القيمة االجمالية للمخـرج مـن      )وهو آخر عام تتوفر بشأنه بيانات      (٢٠٠٠وفي عام   . االتحادية في الواليات المتحدة   
 بليون دوالر   ١٧٧,٣حوالي   وعمليات المطارات، وشراء الطائرات      تقديم خدمات شركات الطيران، وأنشطة الطيران العام،      

ت الجويـة لألعمـال والمتعـة       وبلغ اجمالي النفقات المصاحبة للـرحال     .  مليون وظيفة  ١,٢ أكثر من    انجمت عنه أمريكي  
حفـازة  وخلقت تلك النفقـات المباشـرة وال      .  مليون وظيفة  ٣,١ بليون دوالر أمريكي ونجمت عنه أكثر من         ١٧٦,٣ حوالي

 مليون وظيفة عن طريق الطلب غير المباشـر   ٥,٥ بليون دوالر أمريكي وأكثر من       ٦٥٤,٦مصاريف اضافية بلغت حوالي     
 .على الطلبالتابعة للموردين واآلثار 

علـى  " آثار مضـاعفة "التعبير عن تلك النتائج بالنسبة لالقتصاد في الواليات المتحدة في صورة         ن  ـكما يمك  ٣-٣-٣
 أنشأها الطيران المـدني فـي عـام        وظيفة   ١٠٠ دوالر أمريكي من المخرج تم انتاجها وكل         ١٠٠ن كل   فا: الطلب المباشر 

 وتبلغ قيمة  . وظيفة في صناعات مختلفة عديدة٧١٧ دوالر أمريكي وانشاء   ٤٦٩ أدت الى حدوث مخرج آخر قيمته        ٢٠٠٠
المباشـرة  غيـر   ، اضافة الى اآلثـار المضـاعفة        جميع األنشطة االقتصادية للطيران المدني والنفقات المتعلقة بالسفر جوا        

 بليـون دوالر    ٣١٠,١ ما قيمته     على  ماليين شخص حصلوا   ١٠ بليون دوالر أمريكي وتوظيف      ١ ٠٠٨,٢، حوالي   والتابعة
 في المائـة، فـي حـين ازداد عـدد           ٢٧,٤جمالي المخرج بنسبة    ، فقد زاد ا   ١٩٨٧ومقارنة بعام   . ٢٠٠٠أمريكي في عام    
 . في المائة٣١,٨ وارتفع الدخل بنسبة ، في المائة٢٣,٧الوظائف بنسبة 
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 األعمال المقبلة -٤
تم تنفيذ األعمال بشأن هذا الموضوع بموارد محدودة واسهامات طوعية نوعيـة مـن المنظمـات الدوليـة                ١-٤

عدم توفر المـوارد   وبالنسبة للفترة الثالثية القادمة، لم يوضع تصور ألعمال جديدة مهمة نظرا ل        .المتعاونة والدول المتعاقدة  
 وفـي   .اال أن هناك مجاال للقيام بأعمال في المستقبل على أساس استرداد التكاليف، اذا كانت هناك حاجة الى ذلـك                . لذلك

 :ظل هذه الظروف، من المزمع خالل الفترة الثالثية القادمة اجراء ما يلي

رنت وغير ذلك من الوسائل االلكترونيـة      مثال من خالل موقع االيكاو على االنت      نشر نتائج هذا العمل،      )أ 
 .ندوات االقليمية واالقليمية الفرعية المناسبة التابعة لاليكاو ، مثل حلقات العمل والوكذلك في المحافل

 لعرضها في المحافل االقليميـة واالقليميـة     استطالع امكانية وضع برامج تدريب حول هذا الموضوع        )ب 
 . على أساس استرداد التكاليفمل والندواتالفرعية المناسبة مثل حلقات الع

على تنفيذ عمليات تقييم التأثير االقتصـادي  للمساعدة  ، حسب الطلب  ،لدول المتعاقدة لتوفير الدعم الفني     )ج 
 .للطيران المدني، على أساس استرداد التكاليف

 ١األثر المالي لالجراء المقترح -٥

 بعنوان  ٣-٣ في حدود الموارد المتاحة تحت البرنامج        ١-٤ سينفذ برنامج العمل المقترح المذكور في الفقرة       ١-٥
 تخفيضا فـي   ٣-٣ويتضمن البرنامج   .  ٢٠٠٧-٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للفترة    مشروع  التنبؤ والتخطيط االقتصادي، في     

 .صورة وظيفة من فئة الخدمات العامة بالمقارنة الى الفترة الثالثية الحالية

 ية العموميةالجمعاالجراء المعروض على  -٦
الجمعية العمومية مدعوة الى االحاطة علما باألنشطة بخصوص تقييم اآلثار االقتصـادية للطيـران المـدني              ١-٦

 .وتقديم مزيد من االرشاد حسب الحاجة

 ـ انتهـى ـ

                                            
هذا االجراء المقتـرح علـى   وسوف تعتمد األموال المخصصة ل  .  هذه المعلومات مقدمة لالشارة الى األثر المالي التقديري لالجراء المقترح          ١

 .، التي تعتمدها الجمعية العمومية٢٠٠٧ و ٢٠٠٦  و٢٠٠٥الشكل النهائي للميزانية البرنامجية للمنظمة للسنوات 




