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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 

 قتصاديةاللجنة اال

  التحليل االقتصادي :من جدول األعمال ٥٣ البند

  اإلطار الهندي –إدارة معلومات إحصاءات الطيران نظام 
  )لهندامن  دمةمقورقة (

  الموجز التنفيذي

مصادرها وطريقة مع اإلشارة إلى  ،في الهندحدث التي تجمع وتالطيران المدني عن بيانات تفاصيل ورقة هذه التقدم 
بيانات ألغراض هذه التستخدم و .الطيران المدنيفي مجال االيكاو توزيعها بموجب االستمارات التي تنص عليها 

  .البحوثتخطيط ووضع السياسات في الهند بما في ذلك ال
األهداف 

  :اإلستراتيجية
  .تعزيز كفاءة عمليات الطيران –الكفاءة : D ورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجيتتصل 

  .يوجدال   :اآلثار المالية
   :المراجع
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 ةمقدم -١

بنيته األساسية والطائرات والحركة والنقل لجهة النقل الجوي تطور قطاع  إحصاءات الطيران تصف ١-١
ة شريعيبموجب األحكام الت النقل الجوي الدوليوقد أدمجت قاعدة بيانات إحصائية بشأن . والحوادث واآلثار على البيئة

 بياناتلللحظ احتياجات الدول  وذلك ،الطيران المدني الدولي بشأن )١٩٤٤(اتفاقية شيكاغو  في) ٦٧و ٥٥و ٥٤المواد (
لجهة التحصيل والمعالجة  ومنذ ذلك الحين، تطور نظام قاعدة البيانات اإلحصائية للطيران. تتسم بالموثوقية واالكتمال

 صناعة ونمولضمان تطور المالحة الجوية م اوالمطارات ونظالطيران المرتبطة بشركات  ألداء الرئيسيةوالتحليل لنقاط ا
 .يتسم بالكفاءة والسالمة واألمنالطيران المدني بشكل 

لتطوير وتحديد ة إعداد السياسات والبرامج الوطنية يمسؤولبالطيران المدني وزارة تضطلع في الهند، و ٢-١
وقد تم توسيع  .مدنيالنقل الجوي في مجال ال وتنفيذ الخطط لتحقيق نمو وتوسع منتظمينوتصميم  نيالطيران المدتنظيمات 

ونقل الركاب والبضائع الجوية  الحركةلتشمل اإلشراف على توفير تسهيالت المطارات وخدمات نطاق مهام هذه الوزارة 
وسلطة للطيران المدني وهما المديرية العامة  ،لمدنيالطيران امنظمتان رئيسيتان البيانات بشأن تحدث  ،وفي الهند. جوا

  .المطارات في الهند

 للطيران المدني من المديرية العامة  جمعةالبيانات الم -٢

وأن شعبة  .الطيران المدنيفي مجال  الهيئة التنظيمية الرئيسيةللطيران المدني تمثل المديرية العامة  ١-٢
مسؤولة عن تحديث بيانات بشأن بارامترات  للطيران المدنيرية العامة المدي ضمنالنقل الجوي اإلحصاءات لمديرية 

للطيران على أن كل شخص تمنحه المديرية العامة  ١٩٣٧شر من قواعد الطائرات لعام الفصل الحادي ع ينصو. الطيران
 :لمديرية العامة ما يليإلى اترخيصا بموجب الفصل المذكور يجب أن يقدم  المدني

 ؛المسموح بها النقل الجويأن عمليات خدمات شهرية بش تقارير  )أ 

   .تقويمية كل سنة سنوية تظهر النتائج المالية للخدمات أو العمليات في أثناء تقارير  )ب 
الناقلين شعبة اإلحصاءات بيانات الطيران المدني من مصادر متعددة مثل  جمعتبموجب هذه التنظيمات،  ٢-٢

األجنبية وشركات الطيران  ،المنتظمة وغير المنتظمةدمات للخ ،طاع الخاصلقفي الين الجويين والمشغّ ينالوطنيالجويين 
 .تقرير ٣٦٠٠الشعبة حوالي سنويا وتستلم . والمطارات

ناقلين جويين  ٧عام وناقلين جويين من القطاع ال ٤(شركة طيران في الهند  ١١ تعملفي الوقت الراهن، و ٣-٢
الخطوط ناقلين جويين من القطاع الخاص على  ةوثالثوطنيين  جويين عمل ثالثة ناقليني، ومن بينها). من القطاع الخاص

باإلضافة إلى و. A, AS, B, C, D, EFااليكاو وفقا الستمارات  ينالمنتظمالناقلين الجويين  البيانات من تجمعو. أيضا الدولية
من شركات الرحالت ومعدل إلغاء ة حسب التقيد بالمواعيد المحددداء تقييم األالبيانات الشهرية المرتبطة ب تجمعذلك، 

  .الداخلية الطيران المنتظمة

إلى الهند خطوطا ل في الهند أكثر من سبعين شركة طيران شغّ، تمن الهندالناقلين الجويين باإلضافة إلى  ٤-٢
ئع وعن عدد الركاب وحجم البضاالمشغلة عن هذه الرحالت ة بيانات شهريمن شركات الطيران األجنبية  تجمعو. ومنها

من جهة  زواج المدن والدولمن جهة وفقا ألوتصدر سنويا بيانات عن حركة الركاب والبضائع للدولة بشكل عام  .المنقولة
  .أخرى

 ١٢٢إلى  ٢٠٠٠في عام  ٣٦من فارتفع لين الجويين غير المنتظمين في الهند مشغّعدد النمو تواصل  ٥-٢
لين لة وعدد الركاب المنقولين بواسطة المشغّالمشغّالرحالت  عن عدد ةمعلومات شهريتجمع و. تاريخ اليوم حتىال مشغّ

 .A, D, EFأيضا البيانات بموجب استمارات االيكاو تجمع ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨المالية وبالنسبة للسنة . الجويين غير المنتظمين
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 تجمعو. مطارا دوليا ١٧مطارات جمركية و ٨و ةمدنيمقاطعة  ٢٤مطارا داخليا و ٨١الهند حاليا  في ٦-٢
 ةلن والبضائع والبريد المحمفديكل مطار بخصوص حركة الطائرات والركاب المغادرين والوا من االبيانات شهري

 .غةوالمفر

وصالحية السالمة الجوية ، فإن مديريتي للطيران المدنيإلى جانب شعبة إحصاءات المديرية العامة  ٧-٢
ث مديرية السالمة وتحد. سجالت الطائرات المدنية على التواليثان البيانات بشأن الحوادث والوقائع وللطيران تحدالطائرات 

وتوقيت وموقع الحادث والضرر الذي ألحق  تاريخو ،ومعلومات عن طرز الطائرات ،الجوية البيانات عن كل واقعة وحادث
شركات  بحسبث أيضا البيانات عن الحوادث وتحد. لةإلصابات المسجاألشخاص على متنها ومع إعداد جرد ل ،بالطائرة

مشغلين  ٧و وطنيينناقلين جويين  ٤(ال مشغّ ١١البالغ عددهم ولين الجويين الداخليين المنتظمين الطائرات من ضمن المشغّ
ث سجل الطائرات مع فتحدأما مديرية صالحية الطائرات للطيران . وبحسب طبيعة الرحلة) جويين من القطاع الخاص

 ،وتاريخ التسجيل أو شطب التسجيل ،وتفاصيل أخرى مرتبطة بالطائرة ،فئة الطائرةو ،تحديد التفاصيل مثل رقم التسجيل
مديرية اللاليكاو وترسلها شعبة إحصاءات  Hفي االستمارة وتجمع هذه البيانات . ل الطائرة، الخوتفاصيل عن مالك أو مشغّ

  . إلى االيكاو في كل عامللطيران المدني العامة 
 المطارات في الهند ة من سلطةجمعالبيانات الم -٣

 صنيفمسؤولة عن تجميع وت شركات وخدمات اإلدارة لسلطة المطارات في الهندالتخطيط إن شعبة  ١-٣
 تجمعو. البيانات من وحدات اإلحصاءات في مختلف المطارات الداخلية والدوليةبدورها تجمع وهي . إحصاءات المطارات

غة في كل والبضائع المحملة والمفر ،الوافدين والعابرينالمغادرين واب والرك ،الطائراتالسلطة أيضا البيانات بشأن حركة 
 .وياوسن وفصلياويقدم كشف عن بيانات الحركة شهريا . مطار

ي مسؤولة أساسا عن إدارة خدمات هو ،المالحة الجويةخدمات نظم  سلطة المطارات في الهندتقدم و ٢-٣
في  الحركة الجويةوترسل إلى وحدة إدارة  الطيران العابرحركة ث البيانات بشأن وتحد. التسهيالت في أثناء الطريق

طيران الالحركة الدولية وحركة شأن مطارا ب ١٢من  الجوية بيانات عن الراداراتوحدة إدارة الحركة  تجمعكما . سلطةال
على ومستوى الطيران  ،والمقصد ،وطراز الطائرة ،الرحلةمز ور ،هاوتوقيت المغادرةأما البارامترات مثل تاريخ . العابر

 ظيحتفمن خالل الرادار فجمعة أما بيانات الطائرات الم. ة الخروج من الهند وتوقيت الخروجونقط ،مائة قدمأساس وحدة 
 .من النظامبعد ذلك لثالثين يوما فقط وتحذف بها 

 البياناتنشر  -٤

١-٤ وسلطة المطارات في الهند البيانا للطيران المدنيالمديرية العامة ع تجمعها على نطاق واسع من ت وتوز
 :المختلفة على الشكل التالي صدر المطبوعاتوت. االلكترونية الوسائطالمطبوعات وخالل 

 ؛للطيران المدنيالمديرية العامة سنويا من التي تصدر  لنقل الجويالهند لإحصاءات   )أ 

للطيران امة عن المديرية الع سنويا الذي يصدر حوادث الطائرات من الطيران المدنيعن موجز   )ب 
 ؛المدني

 ؛الذي يصدر سنويا عن سلطة المطارات في الهند لحركة في المطارات الهنديةااستعراض   )ج 

 ؛يصدر عن سلطة المطارات في الهند الذيللحركة الفصلي ستعراض اال  )د 

  .يصدر شهريا عن سلطة المطارات في الهند الحركةالتقرير عن   )ه
المديرية على العنوان  موقععلى  للطيران المدنيامة المديرية العتتوفر التقارير التي تعدها  ٢-٤

وتشمل فهي متوافرة أيضا على الموقع الشبكي النقل الجوي تقارير اإلحصاءات عن  أماو. http://dgca.nic.in :التالي
. ١٩٩٠منذ عام  فقط توافرتالطائرات فهي تقارير عن حوادث الفي حين أن  ،لغاية اليوم ١٩٩٨- ١٩٩٧ سنةالتقارير منذ 

http://dgca.nic.in
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وهي تنشر  ن الهندمالناقلين الجويين من  Aاإلحصاءات الشهرية بموجب استبيان االيكاو  تجمعالتقارير، باإلضافة إلى و
  .أيضا على الموقع الشبكي المذكور

 المبادرات الجديدة -٥

ومن . للطيران المدنيالمديرية العامة طات يقوم على تكنولوجيا المعلومات لنشا نظاماقتراح لحاليا يعد  ١-٥
بيانات الدورية التشمل  للبيانات وإدخالها في نظام قاعدة بياناتالتلقائي الكامل إلى التجميع نظام المقترح أن يؤدي الالمتوقع 
اناتها بحسب ملفات بيلتحميل، عند الضرورة، ات البيانات ورامالتسهيالت للهيئات لتنزيل استالنظام وفر يوس. لةالمحص

عد أيضا البرمجيات لكي تشمل تحاليل البيانات األولية وعرض وستُ. للطيران المدنيالمديرية العامة الشكل الذي توفره 
 . بالرسوم البيانية أيضاالبيانات 

الطائرات والركاب والبضائع التي أساليب التنبؤات لاليكاو لتوقع حركات سلطة المطارات في الهند تتابع  ٢-٥
التخطيط للنقل التنبؤات ولجنة من الخبراء بشأن  للطيران المدنيالمديرية العامة وقد أنشأ مكتب . ولتها في المطاراتيتم منا

مجموعة من الخبراء في قطاع كعمل لتوفير تنبؤات تتسم بالنوعية والموثوقية للحركة الجوية ولكي توذلك الجوي في الهند 
 ،والمنظمة المركزية لإلحصاءات ،جنة من ممثلين عن سلطة المطارات في الهندوتتشكل هذه الل .الطيران المدنيصناعة 

ورابطة  ،والمطارات الخاصة ،شركة ايرباصو ،(CAPA)مركز الطيران المدني للمحيط  الهادئ و ،ولجنة التخطيط
 .والمؤسسة الهندية لإلحصاءات البضائع

  — انتهى —


