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

  الجمع والتحليل والنشر: من جدول األعمال ١٢البند 

  التجاريونن والجويالناقلون : ةالراهن بالغاستعراض حالة اإل
  )األمانة العامةمقدمة من ورقة (

  الموجز
ن خالل نماذج اإلبالغ تغطي ورقة العمل هذه اإلحصاءات التي جمعتها االيكاو م

  .ناقلين الجويين التجاريينبها والموجهة للقل الجوي الخاصة في مجال الن
 اإلبالغواستخداماته الرئيسية وتغطية ، الفرديوصف للبرنامج باإلضافة إلى 

اإلبالغ  اتالفوائد المحتمل جنيها من تنفيذ عمليالورقة أيضا في  تنظر، الخاصة به
  .مزيد من التحسين لتغطية هذه البيانات وجدواها قيقحتالجديدة بهدف 

  .٧في الفقرة  شعبةالمعروض على الاإلجراء يرد 

 المقدمة  -١

واسـتخداماته   ،لكل نموذج من نماذج اإلبالغ الخاصة بالناقل الجـوي  الورقةفي هذه تم إبراز وصف مفصل   ١-١
 .الرئيسية وتغطيته لإلبالغ

 شركات الطيرانمنتظمة لالجوية الحركة ال – Aالنموذج   -٢

 A لشركات الطيران علـى النمـوذج  ) للحركة الجوية المنتظمة(يتم جمع اإلحصاءات : وصف جمع البيانات  ١-٢
في هذا وردت لت البيانات التي مثّ، ٢٠٠٧عام  السنوات الثالث الماضية التي انتهت وخالل.  شهريايرتب في ملفات الذي 

وكان ما يقـرب  .  في المائة من مجموع األطنان الكيلومترية المنقولة عبر العالم ٩٦الي النموذج في المتوسط، ما يقدر بحو
  .أعضاء في األياتا ليسواعنه للناقلين الجويين الذين غ المبلّالجوية في المائة من مجموع الحركة  ٢١من 
من قبـل  ستخداما في االيكاو وبعض البيانات األكثر ا بين منتعتبر هذه البيانات : المعروفةالجمع استخدامات   ٢-٢

 ،والوكاالت الحكوميـة  ،الدول المتعاقدةبصفة منتظمة من وتم تلقي طلبات بشأن هذه البيانات .  مجتمع الطيران بصفة عامة
ـ /والباحثين ،ومعاهد التدريب ،واتحادات الناقلين الجويين اإلقليمية والدولية اريين، وصـانعي الطـائرات وصـانعي    االستش

وتعتبر هذه البيانـات أيضـا إحـدى مجموعـات البيانـات األكثـر شـعبية فـي         .  ووسائل اإلعالم ائراتالطمحركات 
ICAOdata.com تستخدم بطريقـة  إال أنه من األهم أكثر أن هذه البيانات  . وهو موقع االيكاو التجاري على شبكة االنترنت

وحسـاب   ،والتخطـيط وقعـات  والت ،وتحليالت السـعة  ،عةصناالجوية للحركة ال: مكثفة داخل االيكاو أساسا للقيام بما يلي
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والعالقة بـين نتـائج    ،االتجاهات لمعدالت حوادث الطائرات المميتةوتحليل  ،مساهمات الدول المتعاقدة في ميزانية االيكاو
 ،مين العامألاللرئيس و واإلحاطات ،ومؤشرات الكفاءة ،ومؤشرات البيئة ،تدقيق مراقبة السالمة ومعدالت حوادث الطائرات

  .  التي تصدرها االيكاو بشأن حالة صناعة الطيرانالرئيسية والنشرات الصحفية 

  الجوية إحصاءات تدفق الحركة  -٣
 الحركة الجوية من بداية الرحلة إلى مقصدها  – Bالنموذج   ١-٣

لكـل   Bلنمـوذج  كل ثالثة أشهر على ابداية الرحلة إلى مقصدها يتم جمع إحصاءات : جمع البياناتوصف   ١-١-٣
لـت  ، مث٢٠٠٧ّوعلى مدى السنوات الثالث األخيرة التـي انتهـت عـام    .  نتظمةشركة طيران تقدم خدمات جوية دولية م

في المائة من مجموع الركاب الكيلومتريين الـدوليين المنقـولين    ٨٩ حواليفي المتوسط،  ،هذا النموذجواردة في البيانات ال
  .عبر العالم

 الطيران ةحلالجوية حسب مرحركة ال - Cالنموذج   ٢-٣

لكل شركة  )نتظمةمدولية الال(الطيران  ةحسب مرحلالجوية الحركة يتم جمع إحصاءات : جمع البياناتوصف   ١-٢-٣
وعلى مـدى السـنوات الـثالث األخيـرة التـي انتهـت        .Cسنويا على النموذج  نتظمةطيران تقدم خدمات جوية دولية م

 الدوليين في المائة من الركاب الكيلومتريين ٨٦حوالي مقدمة على هذا النموذج، في المتوسط، لت البيانات ال، مث٢٠٠٧ّ عام
  .المنقولين عبر العالم

وللقيـام بتحلـيالت    ،والدول المتعاقـدة  ،مجتمع الطيران بصفة عامة: جمع البياناتالمعروفة لستخدامات الا  ٢-٢-٣
لطائرات والمحركات إلجـراء  ا مصنعي هياكلو ،أن االتفاقات الثنائيةوبوجه خاص فيما يتعلق بالمفاوضات في ش ،ةاقتصادي

  .تحليالت السوق
تستخدم بيانات الحركة الجوية حسب مرحلة الطيران بصفة مكثفة لتحليل عمليـات النـاقلين   : تحليالت االيكاو  ٣-٢-٣

 Bحركة الجوية الواردة في النموذجين ستكون بيانات تدفق الكذلك .  يرادات والتكاليف حسب الطريقالجويين المرتبطة باال
وعـالوة علـى   .  ٢٠١٠التي اعتمدتها االيكاو اعتبارا من عام بالنسبة للمنهجية الجديدة للتوقعات بمثابة حجر الزاوية   Cو

ب وحموالت البضائع حسب طراز الطـائرة  اما بين الركالموجودة فيعالقة الذلك، تعتبر هذه البيانات أساسية للحصول على 
حساب الكربون لتحديد االيكاو لالحمولة لكل مجموعة من الطرق المستخدمة في أداة كل مجموعة من الطرق وإنتاج عوامل ل

  .الجويةرحالت ال فرادىانبعاثات الكربون الصادرة عن الطائرات التي يمكن أن تعزى إلى الركاب والبضائع على 

 Dالنموذج  –أسطول الناقل الجوي والعاملين   -٤

 نالمعلومات بشأن األساطيل والعاملين لشركات الطيران المنتظمـة والمشـغلي  يتم جمع : جمع البياناتوصف   ١-٤
/ تتعلق بأسطول شركة الطيـران بيانات  يغطي الجزء األول من هذه النماذج بنودو. Dعلى النموذج غير المنتظمين سنويا 

والتغييرات المحدثة فـي أرقـام الطـائرة     ،وصانعها ذجهاونمو الطائرة نوعمع إبراز حسب طراز الطائرة  الجوي المشغل
واستخدام البيانات لكـل   ،)باألطنان( وحجم الطائرة من حيث سعة أماكن الجلوس والكتلة القصوى عند اإلقالع ،خالل السنة

ـ والكيلومترات التي تم قطعها خـالل الـرحالت واأليـام ا    ،عاتاوالس ،من حيث عمليات المغادرة الطائرةطراز  .  ةلمتاح
الخاصة بالعاملين لدى الناقلين الجويين حسب فئة الموظفين ونفقاتهم السنوية  البيانات ذج بنودويتضمن الجزء الثاني من النما

تـي  لت البيانات ال، مث٢٠٠٧ّ على مدى السنوات الثالث األخيرة التي انتهت في عامو . لشركات الطيران المنتظمةبالنسبة 
  .عبر العالمالمنقولين المنتظمين في المائة من الركاب الكيلومتريين  ٨٣في المتوسط، ما يقرب من  ،هذا النموذجفي قدمت 
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وهذا هـو  .  استخدام هام لهذه المجموعة من البيانات ألغراض تحليلية: جمع البياناتالمعروفة لستخدامات اال  ٢-٤
ـ .  على المستوى العالميفين المعروف الوحيد الذي يشمل استخدام الطائرات والموظالبيانات جمع  تكـون هـذه    ة،ومن ثم

استخدام البيانات المستخلصة من هذه  ، سيسهلوعالوة على ذلك.  تحليل اإلنتاجيةلنموذجي والمعيار الالبيانات مثالية لتحديد 
ـ  هـذه  البيانات  اتتم استخدام مجموع كما.  المخططة بشأن أساطيل الطائراتااليكاو توقعات البيانات  ل االيكـاو  مـن قب

للوصول إلى تقديرات االحتياجات من الموظفين المؤهلين أي الطيارين والعاملين في مجال الصيانة بالنسبة لنمـو الحركـة   
ويمكن استخدام البيانات المستخلصة من هذا النموذج أيضا للتحقق .  لها الجوية المرتقب وعمليات شراء الطائرات المخطط

مثل قاعدة البيانات الجديدة الخاصة بالطائرات المدنية الموجودة على السـجل   ،غراض أخرىالبيانات التي تم جمعها ألمن 
والجمع المعتزم القيام به لبيانات الموظفين المرخصـين المـدنيين   تدقيق أنشطة السالمة  واستبيان ،)STA/10-WP/18انظر (
أيضا االيكـاو   D األخير، سوف تساعد البيانات المستخلصة من النموذج وباالشتراك مع العنصر  ).STA/10-WP/20انظر (

وأخيرا ستكون .  المؤهلينرخصين تحديد القيود التي تعوق النمو المحتمل للحركة الجوية بسبب النقص في العاملين المعلى 
ما تستخدم مـع  عندال حماية البيئة نمذجة في مجبعمل الذات قيمة كبيرة للقيام  Dالبيانات التي تم جمعها من خالل النموذج 

  ).STA/10-WP/21انظر (المعلومات التي سيتوجب جمعها بشأن استهالك وقود الطائرات 
 EFالنموذج  –البيانات المالية الخاصة بالناقلين الجويين   -٥

والخصـوم  عائدات الناقلين الجويين ونفقاتهم واألصـول  (مالية حصاءات الاإليتم جمع : البيانات جمعوصف   ١-٥
، ٢٠٠٧ عـام فـي  وعلى مدى السنوات الثالث األخيرة التي انتهت  .EFسنويا للناقلين الجويين على النموذج ) الخاصة بهم

لى المسـتوى  ع ة المنقولةالكيلومترياألطنان في المائة من  ٨٧ حواليهذا النموذج في المتوسط،  فيمثلت البيانات المقدمة 
  .العالمي

ل على نحو جيد ويشمل معلومات بشـأن  هذا النموذج مفص: جمع البياناتالمعروفة لوتملة المحستخدامات الا  ٢-٥
العائدات الفردية وبنود التكاليف التي ال تغطى عموما إال بشكل إجمالي جدا في التقارير السنوية للناقلين الجويين أو مصادر 

اتجاهـات  تبين بالغة األهمية إلجراء التحليالت المالية و وهذا يجعل البيانات التي يتم جمعها من خالل هذا النموذج.  أخرى
  .الناقلين الجويين لتحقيق الكفاءة

واالتحادات اإلقليمية والدوليـة   ،والوكاالت الحكومية ،يتكون من الدول المتعاقدة: مجتمع الطيران بصفة عامة  ٣-٥
لوضع النقـاط   الطائراتالطائرات وصانعي محركات وصانعي  ،االستشاريين/والباحثين ،ومعاهد التدريب ،ناقلين الجويينلل

 ،لشـركات الطيـران   تحليل الوضـع المـالي  : إلجراء تحليالت االيكاوو.  وللقيام بالتحليالت االقتصادية والمالية المرجعية
رفيعـة  المؤشـرات الكفـاءة   قـديم  وتستخدم هذه البيانات أيضا بصورة مكثفة لت.  والتقديرات المالية والتوقعات والتخطيط

. ألمين العـام الرئيس ول اإلحاطاتوالنشرات الصحفية الرئيسية ولتقديم تقارير  ،المستوى، والتقرير السنوي لمجلس االيكاو
أيضا لحساب الحد األدنى السنوي من معدل التمليك لالتحاد البريـدي   EFو Aوتستخدم البيانات المستخلصة من النموذجين 

   .العالمي
   إلبالغواة التغطية عملي   -٦
ترتبط تغطية نماذج اإلبالغ التي يستخدمها الناقلون الجويون واستخداماتها إلى حد ما بالطـابع المعقـد لكـل      ١-٦

خطـوات لتخفيـف عـدد     دةوفي آخر اجتماع للشعبة، تم اتخاذ ع.  ة اإلبالغتيروو ، ومبلغ البيانات الواجب إبالغهنموذج
للحد من عـبء عمـل الهيئـات المكلفـة      ،EFوD و Aلشأن في حالة النماذج النماذج من خالل عمليات الدمج مثلما هو ا

من االلكترونية صيغة بالاستباقية للغاية بمحاولتها الحصول على البيانات األمانة العامة كانت ، لكذباإلضافة إلى و.  باإلبالغ
.  حد أدنى من الجهـد اسطة جهد يدوي بسيط أو قاعدة البيانات اإلحصائية المتكاملة بو فيالهيئات المكلفة باإلبالغ وتحميلها 

األمانـة  لج الموظفون فـي  ا، يع١٩٩٧منذ انعقاد االجتماع األخير للشعبة عام  هوتشير تحليالت البيانات التي تم تسلمها بأن
منذ عشـر  مر عليه األمقارنة مع ما كان يستخدمها الناقلون الجويون من نماذج اإلبالغ التي أكثر في المائة  ٣٢ اآلنالعامة 
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وجزئيا إلى النهج االستباقي الذي اعتمدتـه االيكـاو    ،ناقلين الجويينلجزئيا إلى ارتفاع عدد ا اهذى ويمكن أن يعز.  سنوات
لتقصي النماذج التي لم تقدم في التاريخ المحدد وإرسال رسائل تذكير الدخال هذه النماذج في قاعـدة البيانـات اإلحصـائية    

التي حققهـا   ةليامنخفض من الموظفين إلى اإلنتاجية العال والعددالمعالجة عدد النماذج زيادة الكبيرة في وتشير ال.  المتكاملة
  .في تصرفهم أدوات البرمجيات األمثل التي وضعتإلى  التي تعودون والموظف

  لناقلين الجويينل بالغإلا تواترنماذج   ٢-٦
حاجـة إلـى إحـداث أي     توجد ن الجويين، هناك شعور عام بأنه النظرا لتواتر اإلبالغ وتغطية نماذج الناقلي  ١-٢-٦

تتم مواءمة بيانات االيـرادات  بصفة عامة، و.  EFو Aستثناء لهذا األمر في النموذجين االيتمثل و .تغييرات في هذا الشأن
نواتج أكثر دقـة  ول على ها بشأن نفس النموذج للحصبلغ عنممع بيانات الحركة الجوية ال EFمن النموذج الواردة والتكاليف 

أن ينبغـي  بين السنة المالية والسنة التقويمية تمثل التعقيد الكـامن الـذي   القائمة إال أن االختالفات .  وأرقام تكاليف الوحدة
وات مالية إلى سنوات تقويمية قـد  إن محاولة تحويل البيانات المالية من سن . في اعتبارهم يضعه قارئو البيانات والمحللون

  .لناقلين الجويينا علىف تكاليف إدارية ضيت
للدول  نتظمم إبالغ تواترتعديل بالمقدمتين إلى الشعبة اقتراح  WP/11و WP/10 في الوثيقتين بشكل مفصل يرد  ٢-٢-٦

  .لإلسراع بعملية اإلبالغ EFو Aجين للنموذبالنسبة المتعاقدة 
  تحديث عملية التذكير  ٣-٦
يـدويا   رسائل تذكير إرسالوينبغي  ،لتذكير حاليا خارج نطاق قاعدة البيانات اإلحصائية المتكاملةتتم عملية ا  ١-٣-٦

وقد اتخذت خطوات إلدراج عملية التذكير بكاملها ضمن .  إلى الهيئات غير المكلفة باإلبالغ مما يؤدي إلى عملية غير فعالة
إرسال رسـائل تـذكير    منن قاعدة البيانات اإلحصائية المتكاملة مكّومن شأن هذا أن ي.  البيانات اإلحصائية المتكاملةقاعدة 

.  وسيقوم النظام بإرسال رسالة الكترونية باللغة الرسمية المناسـبة لاليكـاو  .  ما يتم خرق المواعيد المقررةعندتلقائية فورا 
بالغ الخاصة بالنقل الجوي المرتبطة وبالتالي فإن تعيين نقطة اتصال في كل دولة متعاقدة مسؤولة عن تقديم جميع نماذج اإل

وعالوة على .  تحسين تغطية البيانات المبلغ عنهافي بالناقلين الجويين التجاريين سيجعل عملية التذكير أكثر كفاءة وقد يزيد 
   .تهاذلك، من خالل رسائل التذكير هذه، ستخضع الدول المتعاقدة لعملية تدقيق لنماذج عدم اإلبالغ التي ستزيد في مساءل

أيد فريق الخبـراء إنشـاء نقطـة     .(STA/14-13) اإلحصاءاتخبراء توصيات االجتماع الرابع عشر لفريق   ٤-٦
قائمـة نقـاط    ستتوفرو.  كل دولة متعاقدة فيما يتعلق بإحصاءات الناقلين الجويينلالوطنية الطيران المدني ي هيئة قاتصال 

وقد اتفق على أنه سيترك القرار للدول لتعيين نقطة اتصـال  .  ن على شبكة االنترنتعن طريق موقع االيكاو اآلماالتصال 
للحصول على نقطة اتصـال إلحصـاءات النـاقلين     ،حسب الهيكل اإلداري الخاص بها ،لكل إحصاءات الطيران المدني أو

  .الجويين ونقطة اتصال أخرى لجميع إحصاءات الناقلين غير الجويين

 لشعبةا على المعروضجراء اإل  -٧

  :القيام بما يليالشعبة يرجى من   ١-٧
  .اجدواهاستعراض برامج إحصاءات الناقلين الجويين وعرض اآلراء بشأن الوسائل الممكنة لتحسين   )أ

دعم إنشاء نقطة اتصال إلحصاءات الناقلين الجويين في هيئة الطيران المدني الـوطني لكـل دولـة      )ب
  .متعاقدة

قائمة نقاط االتصال عن طريق موقع االيكاو اآلمـن علـى شـبكة    الوصول إلى ة الموافقة على إتاح  )ج
  .االنترنت

 — انتهى —


