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 الدورة الثامنة والثالثون -الجمعیة العمومیة 

  اللجنة االقتصادیة

 الرصد والتحلیل —بیانات الطیران  من جدول األعمال: ٤٣البند رقم 

 التنبؤات والتحلیالت –بیانات الطیران 

  مجلس االیكاو) (ورقة مقدمة من

  الموجز التنفیذي
تقدم ورقة العمل هذه تقریرا عن األنشـطة المتعلقـة بـالتنبؤات والتحلـیالت االقتصـادیة، وفقـا للمرفقـات (ب) و(ج) و(ز) و(ح) مـن 

تقـــدم االیكـــاو للـــدول و .  البیـــان الموحـــد لسیاســـات االیكـــاو المســـتمرة فـــي مجـــال النقـــل الجـــوي: ٢٠-٣٧قـــرار الجمعیـــة العمومیـــة 
  حدث البیانات الموثوقة في مجال الطیران.أاألعضاء وقطاع النقل الجوي ودوائر الطیران المدني 

  یرجى من الجمعیة العمومیة القیام بما یلي: اإلجراء:
  استعراض المعلومات والتقییم المقدمین في ورقة العمل هذه؛   ) أ
 .٤مجال بیانات الطیران كما ترد في الفقرة خطة المنظمة لألعمال المستقبلیة في  تأیید  ) ب

األهداف 
 اإلستراتیجیة:

 .حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي -ترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتیجي (ج) 

اآلثار 
 المالیة:

-٢٠١٤البرنامجیـة العادیـة للفتـرة ُستنفذ األنشطة المشار إلیها في هذه الورقة رهنا بتوافر الموارد مـن المیزانیـة 
 و/أو من المساهمات من خارج المیزانیة. ٢٠١٦

  ، البیان الموحد بشأن سیاسات اإلیكاو المستمرة في مجال النقل الجويA38-WP/55 المراجع:
Doc 10008 ،تقریر اللجنة االقتصادیة للدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة  
Doc 9970 ،٢٠٣٠ - ٢٠١٠الحركة الجویة اإلقلیمیة ألفریقیا والمحیط الهندي للفترة  تنبؤات  
Doc 9958،  ٢٠١٠أكتوبر  ٨(في  القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة(  
Doc 9956،   ،تنبؤات عالمیة وٕاقلیمیة للسنوات العشرین المقبلة: الطیارون، موظفو الصیانة، مراقبو الحركة الجویة

٢٠١١  
Doc 8991 الحركة الجویة تنبؤات، دلیل  

     ٢٠٣٠آفاق النقل الجوي العالمي حتى عام  ،٣٣٣الكتاب الدوري 
مجموعة تنبؤات الحركة التابعة للمجموعة اإلقلیمیة لتخطیط وتنفیذ المالحة الجویة في جتماع الرابع تقریر اال

   الشرق األوسط
  الحركة الجویة لمنطقة آسیا/المحیط الهادئ  تنبؤاتتقریر االجتماع السادس عشر مجموعة 

 الحركة الجویة لمنطقة الكاریبي وأمریكا الجنوبیة تنبؤاتتقریر االجتماع التاسع لمجموعة 
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  معلومات أساسیة - ١

تمثل بیانات الطیران، خاصة بیانات التنبؤات ومختلف بارامترات المالحة الجویة والتحلیالت االقتصادیة،  ١- ١
بناء مؤشرات االتجاهات وخطوات التخطیط الالزمة للمنظمة في رصد أدائها بشأن تحقیق أهدافها أدوات مفیدة في 

االستراتیجیة.  وقد ُكلّفت االیكاو بمهمة جمع ومعالجة ونشر بیانات الطیران لتمكین الدول من استخدام البیانات لدعم النمو 
قدیمها بشكل سلیم واقتصادي.  ویتراوح المستخدمون لبیانات الطیران اآلمن والمنظم لخدمات الطیران المدني الدولي والتي یتم ت

 في االیكاو بین الدول والجهات المعنیة بالنقل الجوي واألكادیمیین والمستشارین.

البیان الموحد لسیاسات االیكاو المستمرة في مجال ، ٢٠-٣٧یحكم المرفق (ج) من قرار الجمعیة العمومیة و  ١- ١
ن إنظمة في مجال التنبؤات بالحركة الجویة.  ونظرا إلى أن التنبؤات تشكل أساس التخطیط الفعال، فأعمال الم النقل الجوي

جمیع األهداف االستراتیجیة للمنظمة.  أما تقدیم تنبؤات حركة الطائرات من قبل مجموعات  تساهم في تحقیقتنبؤات االیكاو 
ة داخل المجاالت الجویة المكتظة فهو یساعد المجموعات اإلقلیمیة الطرق الرئیسیة وتحلیل الحركة الجویة أثناء فترات الذرو 

للتخطیط والتنفیذ التابعة لالیكاو في إدارة ازدیاد الحركة الجویة وذلك بتوخي اإلجراءات المناسبة والمالئمة في مجال المالحة 
وكفاءتها وتقییم الجدوى االقتصادیة لنظم  الجویة وتخطیط السعة.  وهذه التنبؤات حاسمة أیضا بالنسبة لتقییم عملیات الطیران

المالحة الجویة المستقبلیة.  وتكتسي التنبؤات المتوسطة والطویلة األجل أیضا فائدة في إجراء التحلیالت البیئیة على المستویین 
طلبات مرافق اإلقلیمي والعالمي وفي تخطیط خدمات المالحة الجویة.  وتدعم التنبؤات المتصلة بالعاملین المرخصین ومت

 التدریب والصیانة التخطیط بهدف تحقیق سالمة معززة.

 التنبؤات  إعدادأعمال االیكاو في مجال  - ٢

 متوسطة األجلالالتنبؤات  ١- ٢

العام لالیكاو.  أما آخر مجموعة من  لكترونيمتوسطة األجل سنویا على الموقع اإلالتصدر التنبؤات  ١- ١- ٢
.  وقد أُعّدت التحلیالت العالمیة ٢٠١٣، فهي ستكون متوفرة في النصف الثاني من عام ٢٠١٥إلى  ٢٠١٣التنبؤات، للسنوات 

واإلقلیمیة للتوجهات في ما یخص الحركة الجویة لشركات الطیران وكذا العوامل التي تكمن وراء الطلب على الحركة الجویة 
مع  ٢٠١٣.  وتتطابق تنبؤات عام ٢٠١٤و ٢٠١٣العامین على مدى العقد األخیر.  ویرد في المرفق (أ) موجز لنتائج 

في المائة مقارنة بمستویات عام  ٦بنسبة  قد ارتفعت الحركة الجویة العالمیة تبین أنالتي  ٢٠١٣التقدیرات األولیة لعام 
٢٠١٢. 

 طویلة األجلالالتنبؤات  ٢- ٢

سنة في اطار منهجیة  ٣٠العامة تنبؤات طویلة األجل لحركة الركاب، التي تمتد إلى أفق وضعت األمانة  ١- ٢- ٢
اقتصادیة قیاسیة تصاعدیة.  وقد اُستخدم نهج مماثل إلعداد تنبؤات الحركة الجویة للشحن الجوي حیث تعكس تدفقات الحركة 

الربع األول من  نعت والمنهجیات والنتائج المفصلة الجویة في اتجاه محدد مسار الشحن بطریقة أكثر دقة.  وتم نشر التحلیال
 ". (GATO) ٢٠٣٠المعنون: " آفاق النقل الجوي العالمي حتى عام   ٣٣٣في الكتاب الدوري رقم  ٢٠١٣عام 

مجموعة من مجموعات طرق الحركة المنتظمة بینما تمت نمذجة  ٥٣وتم إعداد تنبؤات حركة الركاب لـــــ ٣- ٢
یر المنتظمة كسوق فرعیة محددة على المستوى العالمي. وصنفت الحركة الجویة للشحن الجوي بصفة مجموع الحركة الجویة غ

مختلفة عن نظیرتها المتعلقة بالركاب.  وتتضمن هذه التنبؤات البضائع التي تنقل في خدمات خط الشحن الجوي الخالص 
األساس على طلب الركاب عوض أن یكون قائما على وأیضا في مخزن البضائع بطائرات الركاب.  ویقوم هذا النوع األخیر ب

 تنبؤاتوُتستمد الاحتیاجات متصلة فعال بالشحن الجوي مثلما حدث ذلك على نطاق واسع بسبب تواتر رحالت الركاب.  
 اتتنبؤ یِرد ملخص نتائج الو المعّدة لكل مجموعة من الطرق الجویة.  تنبؤاتالمصنفة حسب منطقة تسجیل شركة الطیران من ال

 .في المرفقین (ب) و(ج)حركة البضائع)  تنبؤاتحركة الركاب +  تنبؤاتمصنفة بحسب منطقة تسجیل شركة الطیران (
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 التنبؤات بشأن العاملین المرخصین  ٤- ٢

على مدى األعوام العشرین المقبلة، ستكون هناك حاجة لربط الطلب على العاملین المؤهلین في مجال  ١- ٤- ٢
ین في مجال صیانة الطائرات ومراقبي الحركة الجویة، مع خطط تسلیم الطائرات.  وأكدت ندوة الطیران، مثل الطیارین والعامل

، على أن قطاع النقل ٢٠١٠في مارس  مونتریالالجیل القادم من المهنیین العاملین في مجال الطیران، التي انعقدت في 
من أجل التخطیط في المستقبل.  وفي بدایة عام  الجوي یحتاج إلى بیانات موثوقة بشأن الموارد البشریة وقدرات التدریب

سنة بالنسبة للطیارین والعاملین في مجال الصیانة  ٢٠التنبؤات العالمیة واإلقلیمیة على مدى ، نشرت األمانة العامة ٢٠١١
ة ونمو األساطیل .  وتقدم هذه الدراسة معلومات بشأن اآلثار المترتبة عن الحركة المتوقع(Doc 9956) ومراقبي الحركة الجویة

في الطلب على العاملین المؤهلین في مجال الطیران. وتم قیاس حالة النقص أو الفائض في قدرات التدریب بهدف مساعدة 
 الدول على تحدید المسائل المحتملة وتكییف الهیاكل األساسیة في مجال التدریب وفقا لذلك.  

 الدعم المقدم للمنتفعین اآلخرین ٥- ٢

ة والدعم فیما یخص إعداد تنبؤات الحركة الجویة وغیرها من بارامترات التخطیط التي تطلبها تم تقدیم المساعد ١- ٥- ٢
الحركة الجویة  تنبؤات.  ویتم حالیا استخدام المدخالت، التي تنتجها مجموعات PIRGsالمجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ 

(TFGs) من قبل المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ إلعداد تخطیط مستقبلي لخدمات المالحة الجویة في أقالیمها وأیضا ،
الحركة الجویة لمنطقة أفریقیا والمحیط  تنبؤات، ُعقدت اجتماعات لمجموعة ٢٠١١إلجراء تحلیالت لفترات الذروة.  وفي عام 

ي بتنبؤات الحركة الجویة والتابع للمجموعة اإلقلیمیة لتخطیط وتنفیذ المالحة الجویة والفریق الفرعي المعن (AFI TFG)الهندي 
 ٢٠١٠ونشر تقریران وهما تنبؤات الحركة الجویة اإلقلیمیة ألفریقیا والمحیط الهندي للفترة  (MIDANPIRG)في الشرق األوسط 

-٢٠٣٠ (Doc 9970) ویة وتقریر الفریق الفرعي الرابع لتنبؤات الحركة الج(TF SG/4)  ٢٠١١مصر، نوفمبر  -(القاهرة  .(
وفریق تنبؤات الحركة الجویة  (APA TFG)وُقّدم نفس الدعم إلى فریق تنبؤات الحركة الجویة في منطقة آسیا والمحیط الهادئ 

مجموعات، نشر تقاریر االجتماعات التي عقدتها هذه ال ٢٠١٢.  وتم في عام (CAR/SAM TFG)للكاریبي وأمریكا الجنوبیة 
، والتنبؤات اإلقلیمیة للكاریبي وأمریكا الجنوبیة ٢٠٣٢-٢٠١٢التي تتضمن تنبؤات الحركة الجویة آلسیا والمحیط الهادئ لفترة 

.  ٢٠١٣على التوالي.  وسیعقد اجتماع خامس لتحدیث التنبؤات إلقلیم أفریقیا في الربع األخیر من عام  ٢٠٣١-٢٠١١لفترة 
لالیكاو على العنوان التالي:  لكترونيالحركة الجویة على الموقع اإل تنبؤاتیر مجموعة ویمكن الحصول على تقار 

groups.aspx-astingforec-traffic-regional-fp-http://www.icao.int/sustainability/Pages/eap. 

التابع للجنة حمایة  (FESG)التنبؤات والتحلیالت االقتصادیة بدعم الوقدمت األمانة العامة أیضا الدعم لفریق  ٦- ٢
.  ویتضمن هذا الدعم تقدیم بیانات طیران إلعداد تنبؤات عالمیة طویلة األجل بشأن الحركة (CAEP)البیئة في مجال الطیران 

إلجراء تحلیالت بیئیة واستعراض نموذج عالمي للتنبؤات المقیدة الحتمال استخدامها في إجراء تقییم بیئي الجویة واألساطیل 
لآلثار المحتملة للقیود.  وتم إعداد تنبؤات األساطیل باستخدام نموذج شركة أیر باص لتنبؤات أسطول طائرات الركاب بینما 

 ینغ.تستخدم تنبؤات طائرات الشحن الجوي نموذج شركة بو 

 الترویج والنشر ٧- ٢

مع مراعاة منهجیة  (Doc 8991)وضع الصیغة النهائیة لدلیل تنبؤات الحركة الجویة  ٢٠١٣سیتم في عام  ١- ٧- ٢
 االیكاو الجدیدة.

أربع دورات تدریبیة ، ُنظمت في مقر االیكاو تنبؤاتالمرتبطة بال ولتسهیل عملیة تعمیم وثائق االیكاو الجدیدة ٨- ٢
، أعدت  CAE١لتدریب على تقنیات التنبؤات.  وفي نفس الوقت، وبالتعاون مع ل ٢٠١١مي عافي حول اإلحصاءات  عملیة

على التنبؤات في مجال النقل الجوي.  وستكون متوافرة في النصف الثاني من  إلكترونیةاالیكاو مجموعة من الدورات التعلیمیة 
 .٢٠١٣عام 

                                                      
  من الهیئات الدولیة الكبرى في مجال خدمات التدریب على الطیران ١

http://www.icao.int/sustainability/Pages/eap
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 أعمال االیكاو في مجال التحلیالت االقتصادیة - ٣

، ماتزال الدراسات بشأن االختالفات اإلقلیمیة في ٢٠-٣٧م المرفق (ز) بقرار الجمعیة العمومیة عمال بأحكا ١- ٣
مجال اقتصادیات تشغیل شركات الطیران الدولیة ُتجرى سنویا خالل الفترة الثالثیة وذلك في اطار نظام تحلیل تكلفة اإلیرادات 

(RCA)ا من نوعه للبیانات والتحلیالت التي تستخدمها الدول والمنظمات . وتوفر هذه الدراسات مصدرا عالمیا ومحایدا وفرید
الدولیة بانتظام للقیام بالمهام األساسیة مثل تحلیل اقتصادیات تشغیل شركات الطیران، وتقییم آثار التعدیالت التنظیمیة، 

الوقود لكل شركة طیران وذلك والتخطیط البیئي.  وبوجه خاص یسمح نموذج تحلیل تكلفة اإلیرادات ، بتقییم حجم استهالك 
 على أساس صیغة استهالك الوقود بالنسبة لطراز كل طائرة.

وتستخدم بیانات هذه الدراسات أیضا من قبل األیاتا لتحدید عوامل توزیع إیرادات شركات الطیران من  ٢- ٣
بیانات المالیة لشركات الطیران في الرحالت المشتركة بین هذه الشركات.  وتم سنویا إجراء تحلیالت لبیانات الحركة الجویة وال

، المنطبق على تسویة (UPU)اطار عملیة حساب المعدل األساسي لتوصیل البرید الجوي من قبل االتحاد البریدي العالمي 
الحسابات مع مشغلین معینین فیما یتعلق بإیصال البرید الجوي.  وقد تولد عن هاتین الخدمتین إیرادات إجمالیة سنویة تقدر 

 دوالر كندي للمنظمة. ١٧٥ ٠٠٠بحوالي 

 األعمال في المستقبل - ٤

على النحو في مجال بیانات الطیران  للعملالتقدم في تحقیق أهدافها االستراتیجیة،  تخطط المنظمة، من أجل ١- ٤
 المبین أدناه. 

فریق عمل متعدد التخصصات للنظر في إعداد بالتعاون مع جمیع الجهات المعنیة، ، االیكاو وستشكل ٢- ٤
مجموعة مالئمة من بیانات الطیران، بما في ذلك التنبؤات، على أن تراعي في ذلك احتیاجات الدول والمستخدمین الداخلیین 
والقطاع.  وستساعد النتائج المتوقعة على تنظیم وتنسیق األنشطة المتعلقة ببیانات الطیران داخل االیكاو وبالتالي استخدام 

والمتاحة استخداما أفضل وتیسیر تقدیم البیانات المطلوبة بمزید من الدقة والموثوقیة واالتساق موارد األمانة العامة المحدودة 
 التخاذ قرارات مستنیرة من قبل الدول.

بیانات الطیران  ها في مجالمناسبة لضمان التوعیة والمعرفة على نطاق واسع بقدراتالتدابیر الوستتخذ االیكاو  ٣- ٤
 لألوضاع السائدة.على المستوى المناسب وقادرة على االستجابة ت وستعمل على أن تبقى هذه القدرا

تقدم سدراسات بشأن االختالفات اإلقلیمیة في اقتصادیات تشغیل شركات الطیران الدولیة و باالیكاو  وستضطلع ٤- ٤
 النواتج لألیاتا واالتحاد البریدي العالمي.

التحلیالت  فيسعة المالحة الجویة وتخطیطها وكفاءتها وأیضا  في األعمال الجاریة بشأن االیكاو وستساهم ٥- ٤
وذلك بوضع تنبؤات إقلیمیة وغیرها من بارامترات التخطیط مع مراعاة الحاجة إلى تجمیع الموارد والحفاظ  حسب الطلب، البیئیة،

 ي واإلقلیمي.على مجموعة منسقة ووحیدة من التنبؤات وبیانات الطیران الستخدامها على المستویین العالم

النتائج وتتیح  القائمة علىبرامج الوبما أن قدرات االیكاو فیما یخص بیانات الطیران مهمة بالنسبة إلعداد  ٦- ٤
ن المنظمة ستنظر في مسألة إمحدثة، فالدقیقة و المستقلة و الطیران الرصد االتجاهات والتطورات على أساس بیانات وأدوات 

دل بیانات الطیران والتحلیالت واألدوات داخل المنظمة وأیضا مع الدول وقطاع الطیران رقمي مشترك ومفتوح لتبا مجالإنشاء 
 بصفة عامة.

- -  - - -  - - -  -  



A38-WP/53 
EC/3 

Appendix A 
English only   

  
 

 
 

APPENDIX A 

  

http://www.icao.int/sustainability/pages/eap_fp_forecast_tables.aspxSource: ICAO,  

2013 2014
(%) (%)

Europe 1.8 2.4

Africa 5.6 5.4

Middle East 3.8 4.4

Asia and Pacific 6.3 6.7

North America 2.4 3.3

Latin America/Caribbean 4.1 4.7

World 4.0 4.6

2013 2014
(%) (%)

Europe 4.4 4.8

Africa 6.2 6.0

Middle East 10.2 11.0

Asia/Pacific 8.6 8.8

North America 3.1 3.5

Latin America/Caribbean 7.7 8.2

World 6.0 6.4

Preliminary 
estimates Forecasts

Region

Region of airline of 
registration

Economic and Passenger Traffic Forecasts

Economic growth (GDP) by region
(Real average annual growth rates)

Global and regional scheduled passenger traffic
(Revenue Passenger-Kilometres average annual growth rates)

Source : ICAO estimates based on IHS Global Insight.

Preliminary 
estimates Forecasts

http://www.icao.int/sustainability/pages/eap_fp_forecast_tables.aspx
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Note: Domestic route groups do not include cabotage 

Source: ICAO, Cir 333 Global Air Transport Outlook to 2030 
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Note: Domestic route groups do not include cabotage 

Source: ICAO, Cir 333 Global Air Transport Outlook to 2030 

 

— END — 




