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  الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاءات

  ٢٧/١١/٢٠٠٩لى إ ٢٣مونتريال، من 

  األعمال جدول من ٦ و ٥ البندين عن التقرير مشروع

  .األعمالمن جدول  ٦و  ٥، على مشروع التقرير عن البندين ٢٥/١١/٢٠٠٩وافقت الجلسة العامة، في   

  

  





STA/10-WP/39 
األعمال جدول من ٥ البند بشأن تقرير 5-1   

  

  المطارات عن المالية البيانات  :من جدول األعمال ٥البند 
  الجوية المالحة خدمات لمقدمي الطريق أثناء مرحلة بتجهيزات المتعلقة المالية البيانات  :من جدول األعمال ٦البند 

  )WP/16ورقة العمل ( الجوية المالحة خدمات ومقدمي المطارات بشأن الجوي النقل إحصائيات توحيد

  الوثائق  ١-٥

اقتراح بإدراج عمليات جمع البيانات التي يجريها في الوقت الراهن برنامج  WP/16جاء في ورقة العمل رقم   ١- ١-٥
البيانات  –) J(اإليكاو لإلحصاءات في البيانات المالية عن المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية، باستخدام النموذج 

االستبيانين بشأن المطارات وتجهيزات ، مع البيانات المالية لخدمات المالحة الجوية –) K(والنموذج  المالية المطارات
ومن . المطارات التي توزع مرة كل سنتين تحضيرا لإلبالغ عن الوضع المالي للمطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية

متطلبات اإلبالغ للدول المتعاقدة وتوحد جمع البيانات والتخلص من ازدواجية المهام شأن عملية اإلدراج هذه أن تخفض 
وناقشت . (ISDB)نامج النقل الجوي مع تيسير الحصول على البيانات من خالل قاعدة البيانات اإلحصائية المتكاملة داخل بر

، على التوالي، والواردة مقابل النموذجين )K(و ) J(التعديالت المقترح إدخالها على النموذجين  WP/16ورقة العمل رقم 
  .  األصليين في المرفقات المعنية

  قشةالمنا  ٢-٥
أشار المجلس الدولي للمطارات إلى خبرته الطويلة في جمع هذه األنواع من البيانات الخاصة بدراسته   ١- ٢-٥

وستتيح تحليالت البيانات أدلة مماثلة . االستقصائية السنوية القتصاديات المطارات وعرض تعاونه المستمر في هذا الصدد
ا أفرزت النتائج العالمية اتجاها ثابتا، مثال، نحو زيادة اإليرادات الناتجة وبينم. وقوية على األهمية االقتصادية للمطارات

عن مصادر غير متعلقة بالطيران، أفادت االختالفات اإلقليمية، على سبيل المثال، المتعلقة بالعمالة في المطارات، عن 
  .  وجود ثغرات في اإلنتاجية

على أهمية إدراج مقدمي خدمات  )رولتاليوروكون( الجويةالمنظمة األوروبية لسالمة المالحة وشددت   ٢- ٢-٥
المالحة الجوية متعددي الجنسيات في عملية جميع البيانات هذه ألن تشكيل الكتل التشغيلية للمجال الجوي في أوربا يتجاوز 

  .بكثير الحدود الوطنية للدول
  االستنتاج  ٣-٥
  :على ما يليأقرت شعبة اإلحصاءات إدخال التعديالت التالية   ١- ٣-٥

 غيـر  االيـرادات  بشـأن  البنود عدد نطاق توسيع) ١( بواسطة للمطارات المالية البيانات  -) J( النموذج  )أ 
 عـدد  إضـافة ) ٣(و المطلوبة، الفرعية المالية المعلومات بعض تبسيط) ٢(و الجوية، بالمالحة المرتبطة
 .المطارات في العاملين

 المالحـة  خدمات مقدمي مع العاملين عدد بإضافة الجوية المالحة لخدمات المالية البيانات -) K( النموذج  )ب 
 .الجوية
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