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  الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاءات

  ٢٧/١١/٢٠٠٩ إلى ٢٣مونتريال، من 

  اإليكاوات وتعاريف تصنيف–إحصاءات الطيران المدني   : من جدول األعمال١البند 

 اإليكاو لإلحصاءات واألنشطة المتصلة بهنطاق برنامج 

  )األمانة العامةمقدمة من ورقة (

  الموجز
نـشطة  األحصاءات واستخدامه لتحقيـق  اإليكاو لإلرنامج  بلتهدف هذه الورقة إلى تقديم وصف       

  . كما وضعتها المنظمةوالتنبؤاتفي مجال التحليالت االقتصادية التي تقوم بها 
  .٥ في الفقرة المعروض على الشعبةرد اإلجراء ي

  المقدمة -١
جال الطيران  بالحاجة إلى إعداد إحصاءات كاملة وشاملة وموثوقة في م١٩٤٤تقر اتفاقية شيكاغو لعام  ١-١

. الدول المتعاقدة وبالتالي تجميعهاجميع  على أن والية اإليكاو تتمثل في تسلم البيانات من ١وتنص المادة السابعة والستين
وبالموازاة مع ذلك، تقضي المادة الرابعة والخمسين بأن يطلب المجلس الحصول على المعلومات المتعلقة بتشغيل الخدمات 

عها ودراستها ونشرها، بينما تنص المادة الخامسة والخمسين على أنه يجوز للمجلس أن يبحث في الجوية الدولية وتجمي
   .كتسي أهمية دولية وإحالة نتائج بحثه إلى الدول المتعاقدةتي تجميع جوانب النقل الجوي ال

لجمعية بقرار ا) ب(هذه المتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو، يتناول التذييل وإلى جانب  ٢-١
ويطلب . البيانات الموحدة لسياسات اإليكاو المستمرة في مجال النقل الجوي، اإليكاو لإلحصاءات برنامج ١٥-٣٦العمومية 

اإلشارة إلى (من المجلس، بوجه خاص، القيام بعدة أمور من ضمنها دراسة البيانات اإلحصائية بصورة منتظمة 
 الوفاء باحتياجات المنظمة والدول المتعاقدة لديها من أجل تجمعها اإليكاو التي) "اإلحصاءات عن عمليات شركات الطيران"

السالمة ال سيما على نحو أكثر فعالية ووضع المقاييس الضرورية لرصد أداء المنظمة في سياق بلوغ أهدافها االستراتيجية، 
 . والكفاءة والبيئة

  بيانات ونشرهاالع يجمت -٢
 وتسييرهاإلحصاءات برنامج  إدارة ١-٢

ئ المجلس برنامج اإليكاو العادي لإلحصاءات ويديره، وتعتبر واليته ضرورية إلدخال أي تعديل على نشي ١-١-٢
 سواء كانت إضافات أو حذف أو ،عادة ما ينظر المجلس في التعديالت على هذا البرنامجو. هيكل هذا البرنامج ومحتوياته

                                                        
 حركة عن تقارير المجلس، يقررها التي للمتطلبات وفقا المجلس، إلى لها التابعة الدولي الجوى النقل مؤسسات تقدم بأن متعاقدة دولة كل تتعهد - 1

 .إيراداتها كل ومصادر مقدار محتوياتها ضمن من يكون مالية وبيانات للتكاليف وإحصاءات بها النقل
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ية وهي لجنة النقل الجوي، التي تصدر توصياتها تصويبات أخرى، بصورة منتظمة بناء على توصية من هيئته الفرع
  . اقتراحات هيئتيها الفرعيتين المعنيتين بالمسائل اإلحصائية، وهما شعبة اإلحصاءات وفريق خبراء اإلحصاءاتمراعاةب
يطلب من جميع الدول المتعاقدة المشاركة في شعبة اإلحصاءات التي تُعقد الستعراض التوصيات و ٢-١-٢

، المزمع عقدها في المقر )STA/10(وستقوم الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاءات . مج اإلحصاءات برمتهوإصدارها بشأن برنا
، بتنفيذ استعراض شامل لبرنامج اإلحصاءات الحالي ٢٧/١١/٢٠٠٩ إلى ٢٣الرئيسي لإليكاو في مونتريال في الفترة من 

المنعقد ) STAP/14(رابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات جات االجتماع الات إلى المجلس، مع مراعاة استنتابغية تقديم توصي
  .٢٠٠٩في مارس 

واستعرض االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات، في ضوء إحاطته علما بمستوى تنفيذ  ٣-١-٢
ي التولعالم بأسره، االمنظمة والتي تعرفها ، برنامج اإلحصاءات وأقر باألحداث االجتماع التاسع لشعبة اإلحصاءاتتوصيات 

وتتضمن التعديالت التي أوصى بها االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء . تتطلب استعراض مقتضيات بيانات المنظمة
، وإقامة ةمشاركة الدول المتعاقدتكثيف اإلحصاءات إدخال تحسينات على المجموعات الحالية وتحليل البيانات ونشرها ب

  .صنيفات وتعاريف جديدة لإليكاو، وكذلك مجموعات جديدة من البياناتالتعاون والتنسيق مع المنظمات األخرى، واعتماد ت
ويعود الفضل في إدارة برنامج اإلحصاءات بفعالية إلى الدراسة المنتظمة الحتياجات المستخدمين وقدرات  ٤-١-٢

. تغيرتي ما برحت تالمجلس على تعديل هذا البرنامج حسبما تقتضيه الظروف المورد من الموردين، الذين ساعدوا كل 
وتشمل هذه المهمة تجميع بيانات الطيران المدني المتعلقة بالناقلين الجويين التجاريين وخدمات المالحة الجوية والطائرات 

  . المناسب ومعالجتها وتحليلها وتقديرها ونشرهافي الوقتالمدنية الموجودة بالسجل وذلك 
  محتويات برنامج اإلحصاءات الحالي ٢-٢
) أي شركات الطيران المنتظمة والمشغلين غير المنتظمين (ن الجويين التجاريينالناقليتُجمع إحصاءات  ١-٢-٢

) سطولمن حيث الحركة أو األ(حجم المشغل ، التي يختلف نطاقها وتواترها باختالف ختصاصفي عدد من مجاالت اال
  : على الموقع الشبكيالتجاريينلناقلين الجويين لويمكن االطالع على البيانات التالية المجمعة . وأنواع الخدمات المقدمة
 مقاييس، وفقا لحجم الناقل الجوي، وتقدم شهريا أو سنويا Aتُجمع هذه اإلحصاءات في النموذج  :الحركة

. عن نشاط الطائرة، وحركة الركاب، والبضائع والطرود البريدية، بالنسبة للخدمات المنتظمة وغير المنتظمة للناقل الجوي
، بتجميع مجموع بيانات حركة الناقلين الجويين التجاريين A النموذج هذي يشبه من حيث محتويات، الA-Sويقوم النموذج 

 استقطاب معلومات تشغيلية في المقام األول إلى A-Sيرمي النموذج و. وقدراتهم والتي يعدها الناقلون الجويون إلحدى الدول
ا قطعهيلومترات الطائرات، وعمليات مغادرتها والساعات التي تضافية بالنسبة لكل دول من الدول، ال سيما تلك المتعلقة بكإ

 تقييم احتياجات الفضاء الجوي، والمطارات ونظم المالحة الجوية ومعدل في سياقوتكتسي هذه البيانات أهمية . الرحالت
  .حوادث الطائرات

ع الطائرات  أنواجميع عدد Dتشمل البيانات السنوية المجمعة في النموذج   :موظفوناألسطول وال
  .واستخدامها وكذلك النفقات الالزمة للموظفين حسب الفئةسعتها في أسطول شركات الطيران و

 تقارير سنوية عن إيرادات ونفقات شركات الطيران وأصولها EFيتضمن النموذج  :البيانات المالية
  .وخصومها
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 المنتظمة الدولية لشركات ن من إحصاءات تدفق الحركة فيما يخص الخدماتجمع نوعاي :تدفق الحركة
 على ،)Cالنموذج ( الرحلة والحركة حسب مرحلةربع سنوية، بصورة ) Bالنموذج (الطيران، أي منشأ الرحالت ومقصدها 

  .أساس سنوي
ي تختارها الدولة وفقا لصيغة مقررة، تُجمع إحصاءات الحركة في ت، الالمطارات الدوليةبالنسبة إلى  ٢-٢-٢

 على المطارات الدولية الرئيسية للدولة، Iوتقتصر البيانات المجمعة بواسطة النموذج .  )Iذج النمو(ربع سنوية تقارير 
وبناء عليه، تُجمع بيانات موجزة عن الحركة لجميع مطارات الدولة في . وبالتالي ال تشمل النظام الكلي لمطارات الدولة

رات ااإليرادات والنفقات وصافي االستثم(للمطارات وبالموازاة مع ذلك، يبلغ عن البيانات المالية . I-Sوذج ـالنم
  .Jفي النموذج ) الرأسمالية

 والنفقات وصافي االستثمارات ،اإليرادات (بخدمات المالحة الجويةوتُجمع البيانات المالية المتعلقة  ٣-٢-٢
التي تتم حالت الجوية لحركة والمتمثلة في عدد الربا ذات الصلةحصاءات  وتُجمع اإل.Kكل سنة في النموذج ) سماليةالرأ

  .Lفي النموذج  )FIR/UIR(طيران أو مناطق المعلومات العليا معلومات ال مناطق ىحدبواسطة إ
 ديسمبر من ٣١ عن عدد الطائرات المدنية الموجودة بالسجل الدولي في Hتبلغ الدول المتعاقدة في النموذج  ٤-٢-٢

  .١٩٦١كل سنة، منذ عام 
حصائية المتكاملة لتجميع جميع نظام قاعدة البيانات اإل ٢٠٠٢منذ عام  اإليكاو نفذت لى أنإشارة وتجدر اإل ٥-٢-٢

امج االيكاو ن والتي تقدمها الدول المتعاقدة اعتمادا على بر،إحصاءات الطيران على نحو أكثر فعالية ومعالجتها ونشرها
تعاقدة لدى االيكاو والمنظمات  الدول المونظرا لوجود قاعدة بيانات جديدة على الموقع الشبكي، تستطيع. لإلحصاءات

ويمكن أن تشتري   . متصفح عادي لإلنترنتعبر االنترنت، باستخدامالتي تتضمنها لى البيانات إقليمية الوصول اإل
  .طلبالطراف الثالثة هذه البيانات بناء على األ
األداة الضرورية ألنشطة : برنامج اإلحصاءات -٣

 قتصادية والتنبؤاتاإليكاو في مجال التحليالت اال

  أنشطة التحليالت االقتصادية ١-٣
 على مستوى تالمؤشرا الصحصاءات البيانات التي تعرض الحركة الالزمة الستخيقدم برنامج اإل ١-١-٣

. أو حماية البيئة، الضرورية إلدارة تنمية أنشطة الطيران المدني بصورة مستدامة/االتجاهات المرتبطة بالسالمة والكفاءة و
 وداخلية من قبيل قاعدة بيانات مركز خارجيةبفضل إقامة روابط شاملة مع قواعد بيانات ليل السالمة الذي تم لى جانب تحإو

 وقاعدة بيانات برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة، تشكل ،التنسيق األوروبي لنظم اإلبالغ عن حوادث الطيران
وأما إسداء المشورة إلى الدول عن تحليل . دة، كلما دعت الضرورة لذلكاإلحصاءات أيضا أساسا ألي دراسة اقتصادية محد

التكاليف والفوائد وحاالت العمل لتخطيط وتنفيذ نظم المالحة الجوية وما يتصل بها من نظم، بما في ذلك االتصاالت 
تي يمكن استخالصها من  فهو بمثابة مثال واضح عن أنواع االستخدامات ال،إدارة الحركة الجوية/والمالحة واالستطالع

 الموحدة لسياسات االيكاو المستمرة اتالبيان – ١٥- ٣٦ الجمعية العمومية رقم من قرار) زاي(وفقا للمرفق و. اإلحصاءات
 في اإلقليمية، تعد أنشطة االيكاو للتحليالت االقتصادية أيضا دراسات دورية عن االختالفات  الجويلفي مجال النق

ويستعان بهذه . ل شركات الطيران الدولية بغرض مساعدة الدول على تقييم أثر التغييرات التنظيميةاالقتصاديات التي تشغ
توزيع هداف االستراتيجية ودعم كفاءة المقاييس الخاصة بتنفيذ األيضا لدعم التخطيط في مجال البيئة، لتقييم أالدراسات 

  . سيستخدمونهاعضاء االتحاد الدولي للنقل الجويأوالتي تعتبر مفيدة نظرا ألن ، الرحالتإيرادات الركاب من 
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  أنشطة التنبؤات ٢-٣
وتخضع . تنبؤات النقل الجوي ضرورية لمعظم التحليالت وتطبيقات التخطيط المرتبطة بالطيران المدني ١-٢-٣

 ة الموحداتالبيان – ١٥-٣٦لقرار الجمعية العمومية ) جيم(أنشطة اإليكاو الحالية في مجال التنبؤات ألحكام المرفق 
وطبقا لهذا القرار والقرارات السابقة ذات الصلة، أعدت األمانة العامة . لسياسات اإليكاو المستمرة في مجال النقل الجوي

تنبؤات عالمية وإقليمية على األجلين الطويل والمتوسط لحركة الركاب والبضائع حسب منطقة تسجيل شركة الطيران، 
ومن العناصر الحاسمة في تحقيق . ارات الرئيسية وتنبؤات حركة الطائراتكاب لمجموعات المسوكذلك تنبؤات حركة الر

برنامجها المتعلق بفضل في هذا الصدد، بمكانة فريدة  اإليكاو تمتعأي أنشطة تتعلق بالتنبؤات إتاحة البيانات ذات الصلة، وت
ا للمجموعات دعمهتنبؤات، عن وتعرب األمانة العامة، في سياق أنشطتها في مجال ال.  المكثف والشاملباإلحصاءات

إفريقيا والمحيط الهندي، وآسيا والمحيط الهادئ، والكاريبي وأمريكا (ربعة أقاليم تابعة لإليكاو أ لتنبؤات الحركة في اإلقليمية
الركاب وتنبؤات حركة الطائرات ومعايير / لحركة البضائعاإلقليميةبواسطة تقديمها التدفقات  )األوسطالجنوبية والشرق 

ضل على النحو بشكل أف والدول من اتخاذ القرارات اإلقليميةالتخطيط األخرى التي تمكّن مجموعات التنفيذ والتخطيط 
 فعال، من حيث دعم، حظي عمل لجنة حماية البيئة أيضا بيومن المنظور البيئ. المتوخى في الخطة العالمية للمالحة الجوية

  .أنشطة التحليالت االقتصادية والتنبؤات
األهداف  بغرض تحسين مستوى المواءمة مع ٢٠٠٨استُعرضت أنشطة تنبؤات اإليكاو في عام و ٢-٢-٣

وقد أدى هذا االستعراض باألمانة العامة إلى االستنتاج أن . يكاو وتعزيز قيمة التنبؤات المتعلقة بمستخدميهااالستراتيجية لإل
ويجري اآلن . ة متسقة لإليكاو لمستقبل الطيران المدني من تنبؤات االيكاو تقدم رؤيةمجموعة واحد إعداد إلىهناك حاجة 

  . شاملتنفيذ مخطط جديد للتنبؤات يقوم على وضع النماذج االقتصادية بواسطة اتباع نهج
رشادية أخرى لمساعدة الدول على إصدار دالئل ومواد إ هذه النواتج المختلفة، تستطيع االيكاو إلىاستنادا و ٣-٢-٣

  .ءات الطيران والتخطيط االقتصادي والتنبؤاتتنفيذ أنشطتها في مجال إحصا

  المساعدة المقدمة إلى الدول المتعاقدة -٤
 إلى الطيران بزيارات قصيرة إحصاءات قيام الخبراء في مجال أن باإلحصاءاتت عدة شعب معنية أر ١-٤

 المشورة وإسداءة  الضرورياإلحصائية  يمكنهم دراسة الظروف المحلية، وتحديد المهامحيثالدول قد ينطوي على منافع، 
ن دوال عديدة بأ بوجه خاص إقراروهناك .  هذه المهامألداء والمطارات والموظفين الحكوميين  لشركات الطيراناألولية
 في مجال الطيران إحصاءاتها القصير لتنظيم األجلوالمساعدة القائمة على الخبرة على  القوى العاملة  تدريبإلىبحاجة 

  .  وتطويرها
أرجاء العالم وهي بمثابة جهود منهجية جميع  في اإلحصاءاتاو حلقات عمل في مجال وتنظم االيك ٢-٤

وتتيح حلقات العمل غير الرسمية هذه، المنعقدة .  اإليكاوإلىإحصاءات الطيران المقدمة متواصلة لتحسين مستوى جودة 
 إلعدادت الطيران والمطارات  وشركااإلداراتعادة بمعدل حلقة عمل واحدة في السنة، أمام الجهات المسؤولة في 

   .الخبرات واألفكارتجميع  لاليكاو، فرصة إليجاد حلول للمشاكل العملية بواسطة اإلحصاءات
التدريب  "تحت اسمجل القصير م برنامج للتدريب والتأقلم على األ المتخذة حديثا تنظيتالمبادراومن  ٣-٤

فود من البرازيل والجمهورية بالفعل و توقد اغتنم. سي لاليكاو الذي يجري تنظيمه في المقر الرئي" العملأثناء اإلحصائي
  .متاحة لجميع الدول المتعاقدة لدى االيكاوهذه الفرصة ال اإلفريقيةالدومينيكية ورومانيا وعدد كبير من الدول 

   الشعبةالمعروض علىاإلجراء  -٥
  .حاطة علما بالمعلومات الواردة في هذه الورقةاإل من الشعبة يرجى ١-٥

  — هىانت —


