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  الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاءات
  ٢٧/١١/٢٠٠٩ إلى ٢٣، من مونتريال

   االيكاوات وتعريفاتتصنيف -إحصاءات الطيران المدني : من جدول األعمال ١البند 

  راكبالوزن ومتوسط  المتاحة ةالسع
  )األمانة العامةمقدمة من ورقة (

  الموجز
األطنان من حيث حساب إنتاجهم على همية قدرة الناقلين الجويين تناقش ورقة العمل هذه أ

هو وهذا ليس مهما بالنسبة للناقلين الجويين في إطار إدارتهم فحسب بل .  الكيلومترية المتاحة
 قد يرغبون في إجراء تحليالت نمفيد أيضا لجميع أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين الذي

 متوسط هو الحساب في هذاخدمة  العناصر المستأحدإن .  مقارنة بين مختلف الناقلين الجويين
شجع الناقلون الجويون على استخدام األرقام وبينما ي).  بما في ذلك األمتعة(الركاب  وزن

الموصى به والمتفق  وزن الراكبمتوسط علما بأن حيطوا الخاصة بهم، فقد يرغبون في أن ي
 االجتماع الرابع عشر واقترح.   سنة٧٠لمدة تفوق راما غ كيلو٩٠معدل عليه دوليا قد بقي في 

فيما بين دراسة استقصائية قد تود إجراء  األياتا  بأن(STAP/14)لفريق خبراء اإلحصاءات 
وترد في .  أعضائها للتحقق مما إذا كانت القيمة الموصى بها الزالت ذات صلة بالبيئة الحالية

  .ءالستقصا ااهذه الورقة نتائج هذ
  .٥لفقرة في االشعبة طلوب من الماإلجراء يرد 

 المقدمة -١

بأن بعض الناقلين الجويين ال يعرفـون       التي تسلمتها،   الجوية  ات الحركة   ءالحظت االيكاو، على أساس إحصا     ١-١
الكليـة  لـة   الحموطاقـة حـساب  في مجال صناعة النقل الجوي، يتم      ف  .١المتاحةطاقة الحمولة الكلية    ساب  حكيف يقومون ب  

 أولئـك   ار حيـث أن   ي المع امهم أن يعرف الناقلون الجويون كيف يقومون بحساب هذ        ومن ال .  باألطنان الكيلومترية المتاحة  
 وهمـا قياسـان    ة كل وحدة إنتاج،   أو تكلف حجم إنتاجهم   ب مقارنة حساب نسبة المبيعات     ن يستطيعو الذين ال يعرفون حسابه لن    

أن تقدم إلـى  العامة يع شركات الطيران وإضافة إلى ذلك، لن تستط.  يستخدمهما المديرون لتقييم النجاح التجاري لمؤسسة ما     
.  عاليتها بالنسبة لبيع منتجاتهـا فـي الـسوق        فوها  إنتاجعن تكاليف   نزيها  بيانا حقيقيا و  أصحاب المصلحة والمحللين الماليين     

 .ينناقلين الجويتحليالت مالية مقارنة وصحيحة فيما بين اللن تستطيع االيكاو والدول المتعاقدة لديها إجراء وأخيرا، 

                                                             
ت يـرادا حمولـة اال ة لنقـل     الطـائر   وفي مستودع  في مقصورة الركاب  ة  الحمولة المتاح طاقة   يه) باألطنان المترية (المتاحة  الكلية  لة   الحمو طاقة ١
تـوفير  المفروضة بـشأن    والقيود التشغيلية    ،منطبقاذلك  كان  ما  حيث ،المفروضة على الحمولة  القيود  مع مراعاة   ) الركاب واألمتعة والبضائع والبريد   (
  .حمولةال
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ـ  اكبالر وزن مسألة هامة أخرى ترتبط بمتوسط   وهناك ٢-١ ب ا المستخدم لحساب نسبة األطنان الكيلومتريـة للرك
وبينما يشجع الناقلون الجويون    .  باألطنان الكيلومترية المتاحة  المكون لطاقة الحمولة    ب  االتي تم نقلها والعنصر الخاص بالرك     

االيكـاو  توصـي   ،   طـرقهم  لهيكلالئمة  التي تكون م  ) ذلك األمتعة المسجلة  بما في   (لواحد  لراكب ا ا وزنعلى استخدام قيم    
ـ   لناقلين الجويين، في حالة ما إذا ل ه يمكنواألياتا واتحادات الناقلين الجويين اإلقليميين بأن  ، تطبيـق  الم يكـن الـوزن معروف

 . ألغراض إحصائية)رطال ١٩٨ (اغرام كيلو٩٠ ما قدرهبما في ذلك األمتعة المسجلة ب الركاب وزنمتوسط قيمة 

هذه التعاريف واقتراح إدخـال     مالءمة  مدى  إلى الشعبة لدراسة    الهدف من ورقة العمل هذه هو توجيه دعوة         و ٣-١
  . بهذه البياناتالناقلين الجويين حسب ما يعتقد ضروريا بهدف تحسين إبالغالتعليمات والممكنة على التعاريف  التغييرات

 األطنان الكيلومترية المتاحة -٢

.  فهومها على نحـو جيـد     مإدراك  أنه لم يتم    في   لمتاحة المشاكل المتعلقة باألطنان الكيلومترية ا     إحدى تتمثلقد   ١-٢
، فـإن  )واألياتـا (فت ذلك االيكـاو  وكما عر.  طائرةالتصميم القصوى حسب  لحمولة  ا المعروضة ليست هي     طاقة الحمولة ف

رجـع إلـى العوامـل      التـي ت  الكلية  قيود الحمولة   جميع  مراعاة   بعد   لبيعل المتاحة   لحمولةاألطنان الكيلومترية المتاحة هي ا    
طبق دائما حيث أن البيانات     أن الجزء األخير من التعريف ال ي      ومما يدعو إلى األسف، أنه يظهر ب      .  ٢أو التجارية /التشغيلية و 

المتاحة التـي تكـون     الكلية  م الحمولة   أرقافي بعض الحاالت    المبلغ عنها إلى االيكاو توحي بأن الناقلين الجويين يستخدمون          
 .الحمولة المنقولة وعوامل حمولة الوزن المرتبطة بهابمرتفعة جدا عندما تقارن 

ـ اة ألسباب تشغيلية على مطلوبالالحمولة  قد تنطوي القيود المفروضة على      و ٢-٢ طـائرة عنـد   القـصوى لل  وزنل
مطـار  هـو  في هذه الفئـة  وقد يكون مطار من هذا النوع    (عاليالحرارة الجو المحيطة بالمطار أو االرتفاع       اإلقالع نتيجة ل  

الكلية مـن   إلى توسيع المدى بالتخلي عن بعض الحمولة        حاجة  هناك   تكون   التيقيود أيضا في العمليات     شأ  وقد تن ).  نيروبي
لنقـل لمـسافات    لجيل الحالي من طائرات ا    ل بالنسبةرغم أن مثل هذه الضرورة قد أصبحت نادرة          ،إضافيزيادة وقود    لأج

 .طائرات ذات محركين توربينيينلة للعمليات الممتدة المدى لالمعدل نتيجة للقواعد ،بعيدة

 لحمولـة ا إلى أن تصل إلـى درجـة دون     المتاحة للبيع    خفض الحمولة وقد تؤدي األسباب التجارية أيضا إلى        ٣-٢
لة وحميين بتكلفة منخفضة إال الركاب وال يستخدمون        على سبيل المثال، ال ينقل العديد من الناقلين الجو        و.  لطائرةالقصوى ل 

ـ بـصفة    للناقلين الجويين التقليديين الذين يقررون       وقد ينشأ وضع مشابه لهذا    .  ائرةالبضائع التي تتوفر عليها الط      أو  ةجزئي
ـ             نقل البضائع   التخلي عن   كلية   صيرة وهكـذا  على نحو يقصر من األوقات التي تستغرقها رحلتهم على طرق النقل لمسافة ق

ثم، بالنسبة لطرق النقل لمسافات قصيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية،           . يرفعون استخدامهم اليومي للطائرات إلى أقصى حد      
  .أرخص خيارهذا مثل يل البضائع الجوية بواسطة الشاحنات حيث نقيفضل بعض الناقلين الجويين 

قل الجوي أوال أن يحول المقاعد الكيلومترية المتاحة إلـى          لحساب األطنان الكيلومترية المتاحة، يجب على النا       ٤-٢
يكـون   حيث مسارات محددةففي .  ٣  المسجلةمتهأمتعالذي يشمل  الركاب وزنأطنان كيلومترية بضرب األولى في متوسط    

لعـدد المقاعـد    ، تكون األطنان الكيلومترية المتاحـة معادلـة         )انظر أعاله (الناقلون الجويون قد اختاروا عدم نقل البضائع        
 .باك الروزن في متوسط ةالكيلومترية المتاحة، مضروب

 مراعـاة الناقل أن يقدر حجم مستودعات الطائرة التي تبقى متاحة للبيع بعـد      بعد تحديد هذا الرقم، يتعين على        ٥-٢
 ةحمولكوين ال تلووفي هذا السياق، تصبح معرفة الناقل الجوي لطرق بضائعه          .  متعة الركاب المسجلة  الذي استخدم أل  لحجم  ا

                                                             
 لنقل الركاب بعد مراعـاة أي قيـود تفـرض علـى             للبيعلة المتاحة    حيث تمثل الحمو   ،يستخدم تعريف مطابق بالنسبة للمقاعد الكيلومترية المتاحة       ٣

  .أو تجارية/الحمولة الكلية بسبب عوامل تشغيلية و
  .ن يتم نقلهميذكاب الستخدم لحساب األطنان الكيلومترية للريي ذ الوزنالولضمان االتساق، يجب أن يكون هذا نفس  ٣
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 الحجـم  على المناسب لطرقها بضائع، يتعين على الناقل الجوي تطبيق متوسط كثافة ال   وزنحساب ال ل ،نهألمسألة مهمة نظرا    
أيضا األخذ في االعتبـار أنـه ال يجـوز    ى الناقل  تعين عل يعلى هذا النحو،    األمر  بقيامه بهذا   أنه،  إال  .  المتاح لنقل البضائع  

ـ صـناديق  (كما أن نوع وحدة التحميل المستخدمة      ).  حيز يتعذر استخدامه  ( المتبقي بأكمله    ضائعالباستخدام حجم    شحن أو ال
التـي تـم   الكليـة  إجمالي الحمولـة  أن يتأكد من أن   على الناقل الجوي    ذلك، يجب   عالوة على   و.   إن وجد  ،مهم) حاوياتال

لطـائرة  اتصميم ل االيرادية القصوى وفقا لحمولةاتجاوز ن عدم التأكد م طريق ولكلالحدود التشغيلية تم إدخاله ضمن حسابها  
  .أيا كانت الظروف

 القـصوى لحمولـة   ايجوز للطائرة أن تصل إلى      في الوقت الذي    لبضائع وهي أنه    بالنسبة ل حقيقة هامة   وهناك   ٦-٢
 أثر عـدم اسـتخدام      إنو.   بحجم مستودعات الطائرة   احجم البضائع المسموح به مقيد    يكون  المسموح بها من حيث الوزن،      

المنخفـضة  ذات الكثافـة  عمليات الشحن األمر يتعلق بما كان   لتقدير األطنان الكيلومترية المتاحة حيث    للبضائع  المالئمة  كثافة  ال
 قـد بينما من وجهة نظـر الحجـم،    ،محملة الةشحنللعامال منخفضا  يبين بصفة خاطئة أنلناقل الجوي ل ه يجوز يتمثل في أن  

 الكثافـة  تبين األطنان الكيلومترية المتاحة التي تم حسابها بواسـطة           ، قد ومن جهة أخرى  .   حدودها فيتكون الطائرة تعمل    
األطنـان  إبـراز  مشكلة هناك إال أن .  مشابهة لتلك التي تم انجازها لنقل الركاب     ال البضائع   ةلبضائع عوامل شحن  لالصحيحة  

هـي أنهـا قـد     وناقل جوي   العملية التي يقوم بها     لنوع   مةءمالأكثر  تكون  بضائع التي   شحنة ال الكيلومترية المتاحة وعوامل    
 .يتردد بعض المديرين القيام بهقد وهو أمر ، تؤدي إلى تكلفة وحدة أعلى لألطنان الكيلومترية المتاحة

المعنية بالمسائل  التكاليف وااليرادات لفرقة العمل     الخاص ب ستبيان  االالمدرجة في   والتعليمات   فيارتوحي التع  ٧-٢
 نيـستخدمو قـد   تابعة لألياتا بأن الناقلين الجويين الذين ال يعرفون كثافة بضائع حمـوالتهم             الطيران  ال اتاالقتصادية لشرك 

وال توجد لـدى االيكـاو أي       ).  للقدم المكعب أرطال   ١٠,٠٥( كيلوجراما للمتر المكعب     ١٦١ قدرهوكثافة الحمولة   توسط  م
 .افة الحمولةكثفيما يتعلق بتوصيات 

وافق فريـق الخبـراء علـى       . (STAP/14) باإلحصاءاتة االجتماع الرابع عشر لفريق الخبراء المعني        صيتو ٨-٢
 أصحاب المصلحة في قطـاع  التي يتبعهاأن ينظر في الممارسات الحالية  ينبغي  االقتراح الذي قدمه بعض المراقبين على أنه        

 .قبل اتخاذ أي قرارالنقل الجوي صناعة 

انظـر   (الحمولـة  كثافـة    بـشأن أسـئلة   أدنـاه   تمت مناقـشته    تقصاء الذي أجرته األياتا والذي      االستضمن   ٩-٢
 هـذه  شـأن في  اتصلت األمانة العامة أيضا بشركتي بوينغ وايرباص        ،  اذهباإلضافة إلى   .  )٤من الفقرة   ) الفرعية ب  الفقرة

 ٢٠٠٢-١٩٨٥ الفتـرة مـا بـين        طوالتم إجراؤه   وردا على األسئلة، بعثت شركة بوينغ نتائج استقصاء طوعي          .  المسألة
إضافة إلى دراسة جمع بيانات في إطار برنامج إدارة السجالت واألرشيفات تم إجراؤهـا لتغطيـة فتـرة أربـع سـنوات                      

النـشاطين  هـذين  وتبين نتائج   .  شحنالق  يداصنلموقع   ١٦ ٠٠٠ و F ٧٤٧ طائرة بوينغ    ٥٠٠وتتعلق ب   ) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(
 .راما للمتر المكعبج كيلو١٦٠ وقدرهع متوسط كثافة البضائ

 )بما في ذلك األمتعة المسجلة ( الراكبوزنمتوسط  -٣

األطنـان  كما تمت اإلشارة إلى ذلك أعاله، ومن أجل تحويل عدد الركاب المنقولين إلى حمولة يعبر عنهـا ب                   ١-٣
وزن األمتعة   يغطي   وهذا(سجلة   باإلضافة إلى األمتعة الم     الراكب وزن، يضرب عدد الركاب في عامل يمثل متوسط         المترية

عامل التحويـل   ) واألياتا(االيكاو  تي تستخدمها   وتترك التعليمات الحالية ال   ).  المسموح بنقلها مجانا إضافة إلى األمتعة الزائدة      
 .راماج كيلو٩٠إال أنه في حالة عدم توفر عامل التحويل، يوصى باستخدام . هذا لتقدير المشغل

طرح السؤال لمعرفـة مـا إذا   يجب و سنة مضت ٧٠ منذ ما يقرب من     راماجكيلو ٩٠ وزنمتوسط  تم تحديد    ٢-٣
 من حيث وزن الفرد ومن      لحمولةانظرا للتغييرات التي طرأت في سعة الطائرة لنقل         ،   حاليا منطبقةالزالت  كانت هذه القيمة    

 وزن معرفة مـا إذا كـان متوسـط          مسألةكما أن   .  )راماتبالكيلوج (التي يسمح للركاب بنقلها    كمية األمتعة المسجلة  حيث  
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 قد  ،فيما بين الخدمات المحلية والخدمات الدولية مثال      بعض الشيء للتمييز    أن نفرق   جب  ي إذا   م يناسب جميع الطرق أ    الراكب
 . بالموضوعأصبحت مسألة ذات صلة

في تقـديم   خدم  ستيي  ذالراكب   ال وزن بتوزيع متوسط    المعنيتحليال قدم إلى فريق الخبراء      ) أ(يتضمن التذييل    ٣-٣
الجـويين  نـاقلين   لبأن معظم ا  بدو  وتبين الخرائط أنه ي   .   الناقلون الجويون التجاريون   – الحركة   –الناقلين الجويين للنموذج أ     

 لم يساعد هذا فريق الخبراء      ،وبالتالي.  راما للرحالت المقررة  ج كيلو ٩٠ وهو   هراكب الموصى ب   ال وزنيستخدمون متوسط   
 .صالحية هذه القيمة للوصول إلى قرار بشأن

ينبغـي  وافق فريق الخبراء علـى أنـه   . (STAP/14)ة االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات      صيتو ٤-٣
من المستصوب إدخـال    لمعرفة ما إذا كان      اهمن شركات الطيران األعضاء في    طلب معلومات   أن ت لألياتا، بدعم من االيكاو،     

وإعادة تقـديم    رام كما ناقش ذلك فريق الخبراء     ج كيلو ١٠٠راما إلى   ج كيلو ٩٠ن  ها م فعر الراكب ل  وزنلقيمة متوسط   تعديل  
المستخدمة عـادة لكثافـة     وقد يتعين أيضا على األياتا أن تحقق في القيمة          .  ٢٠٠٩يونيو من عام    بحلول  تقرير إلى االيكاو    

 .الحمولة

 اتنتائج استقصاء األيا -٤

وذلك ألغراض   ، في المائة منهم يوافقون    ٨٢حيث أن    ل جوي  ناق ٢٨إجابات على استقصائها من     تلقت األياتا    ١-٤
 أفضل القـيم الفعليـة      على نحو  المسجلة تعكس    تهإضافة أمتع للراكب مع   راما  ج كيلو ١٠٠ وزنعلى أن متوسط    إحصائية،  

الـشعبة  وقد ترغب .  ألمتعة المسجلةلراما ج كيلومتوسط وزن يقدر بعشرين  هذا  وزنالقد يشمل إجمالي    عموما   و . الحالية
افتراضية  قيمة   هباعتبار األمتعة المسجلة    وزن الراكب باإلضافة إلى     وزننفس  االتحاد األوروبي يوصي ب   أن تحيط علما بأن     

لبيانات اإلحصائية التي سـيتعين علـى النـاقلين الجـويين      لستخدامهاما إذا كانت القيم الفعلية غير متاحة ال   في حالة   محددة  
 .االنبعاثات الخاصة باالتحاد األوروبيتقديمها إلى خطة االتجار ب

ألغراض   في المائة من الناقلين الجويين الذين تم أخذهم كعينات         ٧٥فيما يتعلق بالبضائع، وافق أيضا حوالي       و ٢-٤
 سواء كـان   ، الدولية والمحلية  م يمثل طرقه  ،راما للمتر المكعب  ج كيلو ١٦١، وقدره   ، على أن متوسط كثافة البضائع     إحصائية

بوينـغ   عليهـا شـركة   تلحص تشبه هذه الكثافة النتائج التي       ،وفي الواقع .   البضائع أو بعمليات مختلطة    ق بجميع األمر يتعل 
 ). أعاله٩-٢انظر الفقرة (الصرف البضائع دمات لخ

 . تقرير وجيز مع النتائج الرئيسية لالستقصاء)التذييل بيرد في  ٣-٤

 الشعبةمن المطلوب جراء اإل -٥

  :يليالشعبة التوصية بما يرجى من ألغراض إحصائية،  ١-٥
باإلضافة  الراكب   وزنمتوسط  عندما ال يستخدم ناقل جوي عامال يمثل        رام  ج كيلو ١٠٠ يوصى باستخدام   ) أ 

 .وزنواألمتعة الزائدة لتحويلهما إلى المسموح بنقلها إلى األمتعة العادية 

كثافـة البـضائع     ل جوي  ناق عندما ال يستخدم  ا للمتر المكعب    رامج كيلو ١٦١استخدام كثافة قدرها    ينبغي    )ب 
ـ  الكثافة ههذ ويمكن استخدام.  وزنأو األمتعة المسجلة إلى المشحونة جوا لتحويل حجم البضائع    دمات لخ

 .المختلطةالعمليات والصرف البضائع 

— — — — — — — — 
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IATA SURVEY ON AVERAGE PASSENGER WEIGHT AND CARGO DENSITY 

1. AIRLINE SURVEY FINDINGS 

1.1 Eighty two per cent of the respondent to the International Air Transport Association 

(IATA) survey agree that, for statistical purposes, an average passenger mass (plus checked baggage) 

better reflects the actual average mass. Based on historical data submissions stored within IATA, the 

World Air Transport Statistics (WATS) member datasets show similar trends to those depicted by ICAO 

in Appendix A. 

1.2 For cargo operations, 75 per cent of carriers agreed that, for statistical purposes, 161 kg 

per cubic meter is a representative average cargo density in their international and domestic cargo and 

mixed operations. 

1.3 These results were obtained from a sample of 28 member airlines distributed as follows: 

4 Africa; 2 Americas; 9 Asia/Pacific; 8 Europe; and 5 Middle East. 

2. KEY RESULTS 

2.1 On the issue of an average passenger mass (passenger including checked baggage) of 

90 kg, opinions were split. For international scheduled operations, 57 per cent of the airlines considered 

that 90 kg value as a fair representation, while 43 per cent consider it to be under representative; whereas 

opinions where uniform for domestic scheduled and charter operations, where 80 per cent considered 

90 kg as a fair representation. 

2.2 About 80 per cent of the air carriers agreed they have used an average passenger mass 

between 70 and 80 kg across all domestic and international scheduled operations. In addition, about 

70 per cent of carriers agreed the average checked baggage weight used varies between 10-20 kg for 

domestic and international short haul operations, whereas 46 per cent indicated that a value of 25-30 kg is 

the average used in international long haul operations. 

2.3 When asked directly their opinion if, for statistical purposes, the value of 100 kg for 

average passenger mass (plus both normal baggage allowance and excess baggage) better reflects current 

values, 82 per cent of the airlines agreed. However a few airlines suggested 95-105 as alternative values. 

2.4 With regard to cargo, about 85 per cent of air carriers agreed that, for statistical purposes, 

161 kg per cubic meter is a fair average cargo density across their international and domestic all-cargo 

and mixed operations. Overall, 75 per cent of carriers agreed it was a representative number and 14 per 

cent suggested different values ranging from 125-195 kg per cubic meter. Finally, 68 per cent of airlines 

indicated that they use a density of 161 kg to estimate the volume required to store passenger checked 

baggage in the aircraft cargo hold. 29 per cent of these respondents suggested values ranging 145-170 kg 

per cubic meter. 

— END — 




