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  اإلحصاءاتالدورة العاشرة لشعبة 

  ٢٧/١١/٢٠٠٩ إلى ٢٣، من مونتريال

  المسائل األخرى والقضايا اإلدارية المتعلقة ببرنامج اإلحصاءات في االيكاو    : من جدول األعمال١٥البند 

   االيكاو فيحصاءاتاإل ببرنامج المتعلقةدارية ال اقضاياالوخرى األمسائل ال
  )ورقة مقدمة من األمانة العامة(

  الموجز
 جميع إدراجب ،STA/9-2التوصية  ، في اجتماعها التاسعاإلحصاءاتوصت شعبة أ

ولم .  ١٩٩٤ الذي تم تحديثه عام اإلحصاءاتهذه التغييرات في طبعة جديدة لدليل 
 اإلحصاءاتولهذا، وافق فريق خبراء .  نقص الموارد بسبب اأساس تحديث الدليل يتم

 إلىوسيؤدي  مالئما تدبيرالدليل سيكون في اجتماعه الرابع عشر على أن تحديث ا
  .دها المنظمة مما سيسهم في زيادة االيرادات التي تولّ، أفضلبالغإ

  .٣في الفقرة   الشعبةالمعروض علىاالجراء يرد 

 المقدمة -١

 االبالغ عددا من التغييرات الهامة في التعليمات المتصلة باالحصاءاتقدم االجتماع التاسع لشعبة  ١-١
.   من الدول المتعاقدةاالحصاءاتالمنظمة لجمع تستخدمها في مجال النقل الجوي التي اإلبالغ المرتبطة بنماذج والتعاريف 

 ، األولىالحالةفي .   في طبعة جديدة لدليل اإلحصاءاتلتغييراتا جميع هذه باداج، أوصت الشعبة STA/9-2وفي التوصية 
 نظرا أيضا بل ،المتكاملة القيام به في تصميم واعداد قاعدة البيانات االحصائية تم تأجيل إعداد الدليل بسبب العمل المطلوب

 األمر أيضا سيتطلبمثل وصف عمليات التحقق من مراقبة الجودة التي تقوم بها االيكاو  ،ن بعض عناصر هذه القاعدةأل
 التأخير في انتاج الطبعة الجديدة التي وقد أدى النقص الالحق في الموارد إلى مزيد من حاالت.  إدراجها في الدليل الجديد

 .برنامج عمل المنظمة ينبغي معالجته في  بنداتزالال

 في االجتماع بتوليد االيراداتأثناء النظر في البند الخاص ات االيكاو تمت اثارة مسألة تحديث دليل إحصاء ٢-١
نظرا  خاصة سباا مندبيراتا للدليل سيكون ثووافق فريق الخبراء على أن تحدي.  االحصاءاتالرابع عشر لفريق خبراء 

 .دها المنظمة المساهمة في زيادة االيرادات التي تولّوبالتالي ،أفضلابالغ  سيؤدي إلى ، كماجمع البيانات الجديدةلعمليات 

 دليل االحصاءات -٢

.  ١٩٩٤األخيرة في عام وقد صدرت الطبعة الرابعة و.  قد تأخرت كثيرا الطبعة الجديدة لهذا الدليلإن  ١-٢
 يالحظ أن ،وبينما مازالت بعض األقسام من هذا الدليل صالحة.  محتويات هذا الدليلقائمة ترد في تذييل الوثيقة نسخة من و
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 البيانات في خالصات اإلحصاءات التي عرضعلى سبيل المثال، يشير الفصل الرابع إلى و.  امتقادمقد أصبح بعضها 
اإلحصاءات تقديم  للطبعة الحالية في هذا الدليل تعليمات بشأن كيفية )١(التذييل يقدم  بينما ؛٢٠٠٤ عام  فيتوقف اصدارها

 .على شريط مغناطيسي

باعادة هيكلة مضمون الطبعة الجديدة للدليل، لن تأخذ االيكاو في االعتبار جميع التغييرات التي حدثت  ٢-٢
 بل ستأخذ في االعتبار أيضا ،حسبفي نماذج اإلبالغ ومعالجة البيانات المرتبطة ببرنامج اإلحصاءات ف) والتي ستحدث(

 للموظفين في اإلدارة الوطنية والهيئات المكلفة باالبالغ  لتقديم محتويات الدليل بحيث يمكن أن يصبح دليال المثلىالكيفية
 نطاق وبالتالي، ستسعى االيكاو في الدليل الجديد إلى توسيع.  بشأن كيفية ابالغ البيانات والتحقق منها على المستوى الوطني

 البيانات والعالقة القائمة بين مختلف ولما ارتكب من أخطاء شائعة ، ابالغ البياناتبكرسة لكيفية وجومتلك األجزاء ال
 .لضمان االتساق والمطابقة

بيانات التي كتبت لاق والتحقق من صحة ي التحقاتوسيتضمن الدليل أيضا الوثائق ذات الصلة إلجراء عملي ٣-٢
االدارات الوطنية والهيئات المكلفة باالبالغ من التحقق  ههذن  يمكّسوفو.  الدخالها في قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة

مختلف مجموعات البيانات ذات الصلة وعبر النماذج فيما بين نموذج من صحة البيانات الواجب تقديمها داخل نطاق كل 
الحركة الجوية حسب  (C-TFSالنموذج و) منشأ الرحالت ومقصدها (B-OFODذج وبلغ عنها في النممثال البيانات الم(

أرادت  وإذا ما . )يون التجاريون الناقلون الجو– الحركة الجوية – Aمع البيانات التي يتضمنها النموذج ) ة الطيرانحلمر
من األخطاء والعديد من حاالت االهمال التي العديد ارتكاب نفس اإلجراءات ألمكن تفادي تطبيق الدول وهيئات االبالغ 

 األخطاء في لتخفيض ارتكابو.  تواجهها االيكاو وألمكن تصحيحها على المستوى الوطني قبل تقديم البيانات إلى المنظمة
طاف على نشرها في نهاية الموقت بين تسلم البيانات و لمستغرقا من الوقت رص أن تقينذاكحالبيانات ستستطيع االيكاو 

 .مختلف المواقع على شبكة االنترنت

تتضمن الطبعة الجديدة أيضا وصفا للهيكل األساسي لقاعدة البيانات االحصائية المتكاملة ومهامها سوف و ٤-٢
 من أجل ، إليهاونشيريباإلضافة إلى الهيكل األساسي والعالقة القائمة فيما بين مختلف الملفات المرجعية والبيانات التي 

ترغب في إنشاء قواعد بيانات خاصة بها أو تلك الدول التي ترغب التي  قواعد بيانات وعلىتتوفر ال لدول التي مساعدة ا
سيساعد التقارب فيما بين مختلف الملفات المرجعية الدول على تبادل كما .  تتوفر لديهافي تحسين قواعد البيانات التي 

 .بيانات مع االيكاو وفيما بينها أيضا

 ألساسيةا الموارد، ستعتزم االيكاو أيضا إعداد وثائق مصاحبة مع تمرينات لتوضيح المفاهيم وإذا سمحت ٥-٢
وستشكل هذه المواد أيضا .  المبلغ عنهاالبيانات المرتبطة بالتقارير االحصائية إضافة إلى التمارين العملية بشأن استخدام 

 .  التي تعقد بشأن اإلحصاءات التي تقدمها االيكاومية غير الرسأساس الوثائق المستخدمة في حلقات العمل االقليمية 

وينبغي .   في نشر المعلومات في شكل الكتروني عبر االنترنتةحدثت تغييرات هام، ١٩٩٤منذ عام  ٦-٢
االنترنت من خالل موقع االيكاو اآلمن على الشبكة في موقع لجنة شبكة  والوثائق ذات الصلة على االحصاءاتدليل اتاحة 

نسخ من جعل ويمكن .  نشر إحصاءات االيكاو وتوزيعها على الدول المتعاقدة لديهالستخدم ذي يت على الشبكة الاإلحصاءا
توسيع نطاق الدليل بو.  على أقراص مدمجة وتوزيعها على جميع المشاركين في نهاية كل حلقة عملمتاحة جميع الوثائق 

 والمعاهد الفنية ومراكز التدريب الستخدامها في الدورات ،عاتللجاماألقراص أيضا والوثائق ذات الصلة يمكن بيع هذه 
في المستقبل في استخدام تقنيات البث على االنترنت من أجل أيضا وقد تنظر االيكاو .  التي تنظمها بشأن النقل الجوي

 .ر رسميةحلقات عمل اقليمية غيالوصول إلى عدد أكبر من المشاركين داخل دولة أو مجموعة دول بدال من 
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 الشعبةالمعروض على اإلجراء  -٣

 :القيام بما يلييرجى من الشعبة  ١-٣

 .األخذ علما بهذه الورقة  )أ 

زيادة في الموافقة على أن طبعة جديدة من الدليل ستؤدي إلى ابالغ أفضل وبالتالي المساهمة   )ب 
 .دها المنظمةااليرادات التي تولّ

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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