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

 بيانات حركة المطارات  : من جدول األعمال٤البند 

 استعراض بيانات حركة المطارات 

  )األمانة العامةورقة مقدمة من (

  الموجز

ة فـي    بجمع بيانات حركة المطارات في المطارات الدولية الرئيسي        ١٩٦٠ منذ عام    االيكاوتقوم  
ولتقييم تطور نظام النقل الجوي ككل، أوصى االجتماع الرابـع عـشر            . جميع الدول المتعاقدة  

لفريق خبراء اإلحصاءات بوضع معايير إضافية لالختيار لتوسيع نطاق هذه البيانات كي تشمل             
كذلك، بسبب االختالفات مع مجلـس      . جميع المطارات التي لديها مكون واسع للحركة المحلية       

رات الدولي من حيث تعريف النقل الجوي التجاري فيما يخص الطـائرات المـستأجرة،              المطا
 والـدول المتعاقـدة     لاليكاوأوصى االجتماع الرابع عشر بالنظر في تحديد عملياتها كي يتسنى           

 واتحاد المطـارات الـدولي، وأخيـرا،        االيكاومقارنة بيانات حركة المطارات المبلغ عنها إلى        
ة بأن توصي شعبة اإلحصاءات بجمع بيانـات حركـة المطـارات بالنـسبة              تقترح هذه الورق  

  .مقصد الرحالت المنتظمة وغير المنتظمة/لمنشأ
  .٦ في الفقرة الشعبةرد اإلجراء المطلوب من ي

 المقدمة -١

. ١٩٦٠ في عام االيكاو لإلبالغ عن النقل الجوي في Iبدأ جمع بيانات حركة المطارات باستخدام النموذج  ١-١
 ولتحقيق أغراض التنبؤات وتخطيط الهياكل .تصر جمع هذه البيانات منذ البداية على المطارات الدولية الرئيسيةوقد اق

 ألن إدخال تغييرات هامة ،تعين النظر إلى النقل الجوي كنظام كلي بدال من التركيز فقط على مكونه الدوليياألساسية، س
وبفضل تركيز جمع البيانات الحالية على المطارات التي لديها مكون . آلخرعلى أحد المطارات قد يمتد تأثيره إلى المطار ا

 المطارات الهامة األخرى، كما هو الشأن مثال لاليكاوواسع للحركة الدولية، هناك خطر أال تشمل معايير االختيار الحالي 
 لتشملنات حركة المطارات وبناء عليه، سيكون من المستصوب تمديد عملية جمع بيا. هانيدا-بالنسبة مطار طوكيو

المطارات في جميع الدول المتعاقدة التي لديها مكون واسع للحركة المحلية، والبيانات التي ال تُـلزم الدول باإلبالغ عنها في 
 .  إطار معايير االختيار الحالي
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  االختياراييراإلبالغ عن مع -٢

 حيث كانت معالجة ١٩٦٠اق التاريخي لعام  في السيIينبغي النظر في معايير االختيار األساسي للنموذج  ١-٢
وفي ضوء . ومن ثم، كانت هناك حاجة إلى تركيز هذه البيانات على المطارات الدولية الرئيسية للدولة. البيانات تجري يدويا

ات التي استعراض نقل البيانات وتحمليها إلكترونيا وانخفاض تكاليف تخزينها على جهاز الكمبيوتر، لم يعد يشكل حجم البيان
 .ينبغي معالجتها عائقا

 الحركة التجارية الدولية أماموتنص معايير االختيار الحالية على أنه فيما يخص كل المطارات المفتوحة  ٢-٢
  :في أراضي الدول المتعاقدة، ينبغي اإلبالغ عن اإلحصاءات المتعلقة بالحركة بالنسبة إلى

 ١من مجموع وحدات الحركة التجارية الدولية في المائة ٩٠مطار رئيسي لديه حركة بنسبة تقل عن   )أ 
  لجميع مطارات الدولة؛) المنتظمة وغير المنتظمة(

  . أقل قيوداأيهما وحدة من وحدات الحركة الدولية سنويا، ١٠٠٠مطار لديه ما ال يقل عن أو   )ب 
) ب(فرعية المعايير األصلية بإدراج الفقرة ال) أ(خالل االجتماع التاسع لشعبة اإلحصاءات، جرى تعديل و ٣-٢

  . في المائة٩٠لتشمل المطارات اإلقليمية واسعة النطاق بالنسبة ألهم الدول المتعاقدة التي تندرج خارج قاعدة نسبة 
وللحصول على بيانات إضافية عن المطارات الرئيسية التي لديها عمليات محلية فقط أو عمليات واسعة  ٤-٢

، اقترحت األمانة ٢٠٠٨ للعمليات المقررة للناقلين الجويين لعام كاوااليالنطاق، على أساس التحليل الوجيز التي أجرته 
أعاله في حالة جميع تلك المطارات التي لديها حركة تقل عن ) أ(العامة إدراج المعايير المشابهة الواردة في الفقرة الفرعية 

  .طارات الدولةلجميع م) المنتظمة وغير المنتظمة( في المائة من مجموع وحدات الحركة التجارية ٩٠
الحظ فريق الخبراء أنه فيما : )(STAP/14-3a( توصيات االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات ٥-٢

 في المائة كحد أدنى يمكن أن تزيد إلى كبير من عدد المطارات ٩٠يخص الدول التي لديها مطارات واسعة إلى حد ما، فإن 
 في المائة من ٨٠ في المائة إلى ٩٠ الخبراء بخفض الحد األدنى من ومن ثم، أوصى فريق. التي ينبغي اإلبالغ عنها

لجميع مطارات الدولة التي لم يقع عليها االختيار في إطار ) المنتظمة وغير المنتظمة(مجموع وحدات الحركة التجارية 
النص المقترح لمعايير ) أ(ل ويتضمن التذيي). انظر أعاله(المعايير المتعلقة بالمطارات الدولية التي يبغي تخفيض نسبتها 

 . Iاالختيار الجديدة التي سترد في النموذج 

 التعاريف -٣

استعرضت األمانة العامة التعاريف المستخدمة في النموذج األول بهدف مواءمتها مع التعاريف التي  ١-٣
  .STA/10-WP/7يستخدمها مجلس المطارات الدولي ومع أنشطة الطيران الواردة في التوصية 

، شكال مختصرا في عمليته لجمع البيانات، نظرا االيكاوجلس المطارات الدولي، بالمقارنة مع يستخدم م ٢-٣
 مع تلك التي ينشرها االيكاو المقدمة إلى األرقاموبناء عليه، ينبغي مقارنة مجموع . Iلجمع بعض البنود الواردة في النموذج 

 يوضح وجود اختالف يتعلق ببيانات الطائرات غير أن هناك رقم. مجلس المطارات الدولي بخصوص المطار نفسه
ويضع مجلس المطارات الدولي هذه البيانات تحت الطيران العام والحركات األخرى، بينما تندرج الطائرات . المستأجرة

وهو ما يسري في إطار التعريف الحالي المتبع في .  تحت عمليات الطائرات التجارية غير المنتظمةلاليكاوالمستأجرة 

                                                        
 . لهذا الغرض المباشر؛ وال يؤخذ في االعتبار حركة المرور طن من البضائع أو الطرود البريدية١٠٠اكب أو  ر١٠٠٠ تساوي وحدة الحركة - 1
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الرحالت " حذف العبارة ٣، يبدو أن التعريف الحالياألخرىلجميع الحركات وبالنسبة ، ، لكنه غير وارد بشكل محدد٢يكاواال
  ".الترفيهية

أوصى فريق الخبراء بتعديل : )(STAP/14-3 b( اإلحصاءاتتوصيات االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء  ٣-٣
، بما في ذلك ٤والرحالت الجوية التجارية(لواضح للطائرات المستأجرة تعاريف العمليات غير المنتظمة من خالل التحديد ا

  .الرحالت الترفيهية في إطار تعريف حركات الطائرات األخرى

  مولةشتقسيم البيانات الم -٤
  :يقضي النموذج األول تقسيم بيانات الحركة إلى ما يلي ١-٤

  النقل الجوي التجاري  -ألف
  العمليات الدولية المنتظمة

  دولية غير المنتظمةالعمليات ال
   وغير المنتظمةالعمليات المحلية المنتظمة

  جميع الحركات األخرى  - باء
 ومجلس المطارات الدولي عن مكان إدراج بيانات الطائرات االيكاوكما أشير من قبل، هناك تضارب بين  ٢-٤

، ينبغي أن تقارن الدول المتعاقدة والمستخدمين اآلخرين مجموعتي البيانات، االيكاوولتسهيل األمور على . المستأجرة
 المبلغ عنها بشأن العمليات الدولية األرقامفي ) لجوية التجاريةوالرحالت ا( الطائرات المستأجرة ويقترح إدراج بيانات

  .المنتظمة وغير المنتظمة
تخطيط، من المهم التمييز بين الطائرات المستأجرة ومن ناحية التنبؤات المتعلقة بالهياكل األساسية وال ٣-٤

 غير المنتظمة ألنها قد تساهم في عدد مهم من الحركات لكنها تعكس نقل أحجام منخفضة من الحركة األخرىوالعمليات 
ة الكبيرة ثئرات النفاا من الطةأقل بكثير من أثر طائريكون  إلى ذلك، فإن أثرها التراكمي على البيئة قد باإلضافة. نسبيا

  .المستخدمة عموما في العمليات غير المنتظمة
 الحظ فريق الخبراء أنه من  :)STAP/14-3c(( اإلحصاءاتتوصيات االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء  ٤-٤

النوع من هذا يصعب الحصول على إحصاءات بشأن الركاب في أنه المهم جمع بيانات الطائرات المستأجرة بالرغم من 
 تحديد الطائرات المستأجرة ويختلف فهمها كيفيةوحظ أيضا أن الدول تختلف عن بعضها البعض من حيث ول. الطائرات

 التي أوصى بها المستأجرةالرحالت الجوية للطائرات تعريف ايرادات رد يو.  من دولة ألخرىالمستأجرةلعمليات الطائرات 
  .STA/10-WP/7 إطار التوصية التي ينبغي استعراضها في STAP/14-9فريق الخبراء في التوصية 

والرحالت الجوية ( بجمع البيانات بشأن عمليات الطائرات المستأجرة أيضا فريق الخبراء وأوصى ٥-٤
 تهذه البياناوهناك اقتراح مفاده أنه تفاديا إلثقال كاهل الدول بالرسوم في نماذج اإلبالغ الشهرية، ينبغي تحديد ). التجارية

  .كيفية تعديل هذا النموذج للوفاء بالشروط) ب( ويبين التذييل   .I-S نويبشكل منفصل في النموذج الس

                                                        
طار إللطيران الدولي العارض والرحالت الخاصة غير تلك المبلغ عنها في ) والحموالت( الركاب  تشمل الخدمات غير المنتظمة الدولية حركات- ٢

 غير تلك المبلغ عنها في ، على أساس منتظم بما في ذلك الرحالت التي ال تنقل ركابا، والرحالت الشاملةحالت المنتظمة، التي تجري مقابل أجرالر
 .لعارض الخالصةإطار الخدمات المنتظمة، ورحالت النقل ا

ويتضمن األنشطة التجارية من قبيل الطائرات ألغراض الزراعة، .  يشمل جميع حركات الطائرات، غير تلك المتعلقة بالنقل الجوي التجاري- ٣
 . والرحالت التجارية والتنفيذية وحركات الطائرات العسكرية) في مدارس التدريب( وأخذ الصور الجوية وتدريب الطيارين

  .WP/7 الواردة في الورقة  STAP/14-9كن إدراج الرحالت التجارية أيضا تحت هذا التعريف إذا وافقت الشعبة على التوصية  يم- ٤
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  الرحالتومقصد  المتعلقة بمنشأ البياناتجمع  -٥
 بجمع البيانات المتعلقة بمنشأ الرحالت ومقصدها بالنسبة للعمليات الدولية االيكاوفي الوقت الراهن، تقوم  ١-٥

 المعنية بتوصية فريق الخبراء شعبةال، يطلب من STA/10-WP/8 وفـي التوصية .المنتظمة بواسطة النموذج باء
)STAP/14-16 c) ( النظر في إدراج بيانات الحركة بشأن الخدمات غير المنتظمة في النموذج باء الذي تبلغ فيه الدول عن

 االيكاو تستطيع ة حيث الصعوبالبيانات بواسطة الناقل الجوي أو مجموعة من الناقلين الجويين، إال أن ذلك ال يخلو من 
 من هذه العاملينلم تتسلم بيانات جميع الناقلين الجويين  ما، تقييم التدفق  الكامل للحركة الموجه إلى إحدى المدن ومنها

  .المدينة وإليها
وتمثل هذه . ولدى العديد من الدول المتعاقدة بيانات عن حركة المطارات حسب منشأ الرحالت ومقصدها ٢-٥

وبالرغم من . واألسواقإعداد تنبؤات الحركة التي تختلف باختالف مجموعات الطرق إلى هجية ترمي البيانات أساس أي من
عدم تشابه الحركة المبلغ عنها في النموذج باء والحركة المبلغ عنها بخصوص المطارات، فإن إمكانية الحصول على 

ن البيانات المقدمة في النموذج باء وإكمالها عند  على التحقق مااليكاواألرقام المتعلقة بحركة المقصد والمنشأ ستساعد 
  .االيكاووالبد من وجود هذه المعلومات لتلبية الطلب على أنشطة تنبؤات الحركة في . الضرورة

 ، بعد مناقشة هذه المسألة :)STAP/14-3 d(( اإلحصاءاتتوصيات االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء  ٣-٥
غير أنه اقر بأن هذه البيانات غير متاحة . المقصدإلى مع بيانات المطارات من المنشأ وافق فريق الخبراء على أنه ينبغي ج

ل وأإلى  الطائرة إقالع المطارات منذ  حركة في بداية األمر جمع بياناتلاليكاوومن ثم، اقترح أنه ينبغي . على نطاق واسع
لمجمعة بهذه الطريقة لن تبين بيانات الحركة المتعلقة لم أن البيانات ا، مع الع)اء حاالت الوقوف الفنيةباستثن(هبوط لها 

بالمنشأ والمقصد، بل الحركة على متن الطائرة بالنسبة لمراحل الرحالت الجوية المنتظمة وغير المنتظمة الوافدة إلى 
 .المطار الذي أبلغ عن البيانات والمغادرة له

   الشعبةاجتماع المطلوب من اإلجراء -٦
 حركة – عن النقل الجوي Iإلبالغ يتعلق بنموذج ا بأن تقوم بما يلي فيما االيكاو  من الشعبة توصيةيرجى ١-٦

 :المطار

توسيع نطاق جمع بيانات المطارات ليشمل الحركة المحلي من خالل وضع حد أدنى للحركة يتمثل   )أ 
  ؛) والتذييل ألف٥-٢الفقرة ( في المائة من مجموع وحدات الحركة التجارية ٨٠في 

الرحالت (لعمليات غير المنتظمة من خالل التحديد الواضح للطائرات المستأجرة تعديل تعاريف ا  )ب 
انظر (ئرات األخرى ، بما في ذلك الرحالت الترفيهية تحت تعريف حركات الطا)الجوية التجارية

  ؛)٣-٣الفقرة 
التي يبلغ عنها ضمن ) والرحالت التجارية(الطائرات المستأجرة النظر في تحديد بيانات حركات   )ج 

  ؛) والتذييل باء٥-٤الفقرة انظر (العمليات غير المنتظمة 
غير أنه في حال عدم . المقصدإلى جمع بيانات حركة الرحالت المنتظمة وغير المنتظمة من المنشأ   )د 

جمع بيانات الحركة لكل ، ينبغي أن تنظر االيكاو في إتاحة هذه البيانات على نطاق واسع
انظر (بياناته والمغادرة له ي أبلغ عن المطار الذوافدة إلى الرحالت الجوية دون توقف، ال مراحل
 .٣-٥الفقرة 

   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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APPENDIX A 

 

PROPOSED REVISED REPORTING INTRUCTIONS AND DEFINITIONS FOR AIRPORT 

TRAFFIC - FORM I 

 

  

General  

 

 This form is to be used by ICAO Contracting States to report traffic statistics for each of 

their airports that is open to commercial traffic. A separate Form I is to be filed regularly for: 

 

a) each of a State’s principal airports having combined traffic of at least 90 per cent of the total

international commercial traffic units (scheduled and non-scheduled) of all airports of the State; 

or 

b) each of aState’sairportshavingnolessthan1000internationaltrafficunitsinayear,whichever

is less restrictive. 

 

 In addition, a separate Form I should also be filed with regard to each principal airport to 

a State having combined traffic of at least 80 per cent of the total commercial traffic units (scheduled and 

non-scheduled) of all airports of the State which were not selected under the criteria for international 

airports above. 

 

 

Commercial air transport 

 

 International non-scheduled (Item 2). Report under this item the aircraft movements 

(and loads) of international charter and special flights other than those reported under scheduled flights, 

performed for remuneration on an irregular basis including empty flights related thereto, air taxi 

operations (and commercial business flights), inclusive tours other than those reported under scheduled 

services, and blocked-off charters. 

 

 Domestic scheduled and non-scheduled (Item 4). Report under this item both the 

scheduled and non-scheduled services of commercial air transport operators only, including air taxi 

operations (and commercial business flights). 

 

All other movements 

 

 Report here all aircraft movements, other than those of commercial air transport. Include 

commercial activities such as crop dusting, aerial photography, pilot training (at training schools), as well 

as non-commercial business and pleasure flying and the movements of military aircraft. Although not 

required, States may report the number of passengers, embarked and disembarked, who are associated 

with―othermovements‖. 

 

— — — — — — — —
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APPENDIX B 

 

PROPOSED CHANGES TO AIRPORT TRAFFIC - FORM I-S 

 

REPORTING INSTRUCTIONS 

 
A. Commercial air transport: 

 

1. International scheduled  

2. International non-scheduled 

3. Total international (1+2) 

4. Domestic scheduled and non-scheduled 

5. Total commercial air transport (1+2+4) 

6. All-freight/mail services 
1 

7. Air taxi (and commercial business) operations 
2
 

 

B. All other movements 

_______________________________________________________ 
1 This traffic is to be included also under Items 1 to 5 (see the reporting instructions). 

2  This traffic is to be included also under items 2 to 5 (see the reporting instructions)  
 

 

REPORTING INSTRUCTIONS 

 

Commercial air transport 

 

International non-scheduled (Item 2). Report under this item the aircraft movements (and loads) of 

international charter and special flights other than those reported under scheduled flights, performed for 

remuneration on an irregular basis including empty flights related thereto, air taxi operations (and 

commercial business flights), inclusive tours other than those reported under scheduled services, and 

blocked-off charters. 

 

Domestic scheduled and non-scheduled (Item 4). Report under this item both the scheduled and non-

scheduled services of commercial air transport operators only, including air taxi operations (and 

commercial business flights). 

 

All other movements 

 

 Report here all aircraft movements, other than those of commercial air transport. Include 

commercial activities such as crop dusting, aerial photography, pilot training (at training schools), as well 

as non-commercial business and pleasure flying and the movements of military aircraft. Although not 

required, States may report the number of passengers, embarked and disembarked, who are associated 

with―othermovements‖. 

 

 

 

— END — 




