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  حصاءاتإل لشعبة اةالعاشر الدورة
  ٢٧/١١/٢٠٠٩ إلى ٢٣من مونتريال، 

  جدول األعمال

  )ورقة مقدمة من األمانة العامة(

أعدت األمانة العامة المذكرات التوضيحية التالية بغرض تقديم عرض مختصر لطابع بنود جـدول األعمـال              
  :وستنظر الشعبة في.  ع أن يتخذه االجتماع، وإعطاء مؤشرات حيثما أمكن ذلك، لنوع االجراء المتوقاونطاقه

   تصنيفات وتعاريف االيكاو–إحصاءات الطيران المدني   : من جدول األعمال١البند 
مقترحات االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات العتماد تصنيفات االيكاو تكـون أكثـر شـمولية                

 .يغة التي اقترحها فريق الخبراءألنشطة الطيران المدني، مع ما يقابلها من تعاريف بالص

  البيانات المتعلقة بحركة الناقلين الجويين وإحصاءات تدفقات الحركة الجوية  : من جدول األعمال٢البند 
مقترحات االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات لتنفيذ نظام الرصد السريع عـن طريـق تعـديل                 

كما ستنظر الشعبة في مقترحات الحد من قيود النشر     .  للنقل الجوي  A موذج اإلبالغ تعليمات اإلبالغ المتعلقة بمواعيد إيداع ن     
وتوسيع نطاق جمع البيانات ليشمل البيانات المتعلقة بمنشأ      ) Bالنموذج  " (منشأ ومقصد الرحالت  "التي تنطبق على إحصاءات     

ي مقترحات االجتماع الرابع عـشر لفريـق    وباإلضافة إلى ذلك، ستنظر الشعبة ف     . ومقصد الرحالت التجارية غير المنتظمة    
 دليل تنظيم النقـل الجـوي الـدولي       الذي وضعته االيكاو في     " منخفضي التكاليف  الناقلين"خبراء اإلحصاءات لقبول تعريف     

واستكمال القائمة، المعدلة بحيث تشمل رموز االيكاو بدال من رموز االياتا، وذلك على نحـو منـتظم   ) Doc 9626الوثيقة (
 .ادا إلى مدخالت الدول المتعاقدةاستن

  البيانات المالية عن الناقلين الجويين  : من جدول األعمال٣البند 
مقترحات االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات لتعديل تعليمات اإلبالغ المتعلقة برسـوم الوقـود               

من فريق الخبراء بتنفيذ عملية نظـام الرصـد   كما ستنظر الشعبة في توصية     . EFوغيرها من الرسوم المماثلة في النموذج       
.  في غضون ثالثة أشهر من نهاية فترة اإلبالغ        EF وذلك بطلب تقديم الجزء األول من النموذج         EF السريع بالنسبة للنموذج  

 لرصد وباإلضافة إلى ذلك، سيقدم نموذج فصلي، عن طريق مكاتب االيكاو اإلقليمية، مما سيوفر المؤشرات المالية األساسية        
 .الناقلين الجويين الرئيسيين
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  البيانات المتعلقة بحركة المطارات   : من جدول األعمال٤البند 
مقترحات االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات لتوسيع نطاق جمـع بيانـات المطـارات ليـشمل           

لجوية، وإلدراج الرحالت الترفيهية فـي      بتحديد واضح للممرات ا   العمليات غير المنتظمة    الحركة الداخلية، ولتعديل تعريف     
من المطارات بالنسبة للحركة المنتظمـة وغيـر     " المقصد/المنشأ"وكذلك لجمع بيانات    التحركات األخرى للطائرات،    تعريف  

  .ISوسيؤثر هذا االقتراح على النموذج . I المنتظمة في النموذج
ود المفروضة على السعة في المطارات استنادا إلى  إذا كان يمكن تنفيذ جمع البيانات بشأن القي       فضال عن ذلك،    

وقد يلقي جمع هذه البيانات بعض      . المعلومات التي سترد إثر تحليالت مشتركة سيجريها المجلس الدولي للمطارات وااليكاو          
 .الضوء على مدى تأثير هذه القيود على نمو الحركة الجوية في المستقبل

  المالية عن المطاراتالبيانات   : من جدول األعمال٥البند 
مقترحات االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات برفع عدد البنود بشأن اإليرادات من مصادر غيـر       

وفي الوقت نفسه، سيدرج عدد العاملين في المطـار         . متعلقة بالطيران، وتبسيط بعض المعلومات المالية اإلضافية المطلوبة       
 .Jفي النموذج 

  البيانات المالية المتعلقة بتجهيزات مرحلة أثناء الطريق لمقدمي خدمات المالحة الجوية  :عمال من جدول األ٦البند 
مقترحات االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات إلدراج عدد العاملين من مقدمي خدمات المالحـة               

 .Kالجوية في النموذج 

  زات مرحلة أثناء الطريق لمقدمي خدمات المالحة الجويةبيانات الحركة المتعلقة بتجهي  : من جدول األعمال٧البند 
إذا كان يمكن تنفيذ إنشاء قاعدة بيانات عالمية بشأن تحركات الطائرات في جميع أقاليم معلومـات الطيـران                  

إدارة واألقاليم العلوية لمعلومات الطيران استنادا إلى تعليقات الفريق العامل المخصص المكون من البرازيل ومصر والهند و               
 Lومع مراعاة أن النموذج الحالي      ). يوروكنترول(الطيران الفيدرالي األمريكي والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية         

محدود االستخدام، فإن توافر قاعدة البيانات هذه لاليكاو والدول المتعاقدة لديها يعتبر حاسما لمختلف التحليالت الالزمة لدعم                 
ي مجال السياسات للهياكل األساسية للطيران المدني، وكذلك لتحقيق األهداف اإلسـتراتيجية المتعلقـة              التخطيط والمشورة ف  

 .بالسالمة وحماية البيئة والكفاءة

  الطائرات المدنية المسجلة وجمع البيانات عن التجهيزات والمعدات األرضية  : من جدول األعمال٨البند 
من حيث بنود البيانـات     (مانة العامة الذي يبين مقارنة لتغطية البيانات        ، استنادا إلى تقرير األ    Hإلغاء النموذج   

 وقاعدة البيانات الجديدة التي يجري تنفيذها في االيكاو لتلقي البيانات من السجل الدولي              Hبين النموذج   ) والمناطق الجغرافية 
 .، والتي وضعت بالتعاون مع الكيانات الخارجية١للطائرات المدنية

إمكانية دمج البيانات المتعلقة بمعدات المالحة الجوية على متن الطائرات وعلى األرض في برنامج االيكـاو                
والحظ االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات أنه على الرغم من أن الحاجة إلى جمع هذه البيانـات                . لإلحصاءات

ة وكاملة، وأنشأ فريق الخبراء فريقا عامال يتكون من األمانـة           كانت واضحة، فإنه كان من غير المؤكد تحقيق تغطية ناجح         
العامة لاليكاو وأعضاء فريق الخبراء ومراقبين من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحـدة والمنظمـة األوروبيـة                  

 . المسألةلسالمة المالحة الجوية والمجلس الدولي لطيران األعمال، من أجل إيالء المزيد من النظر في هذه

                                                        
وتتاح البيانات التي ). طاليااي(، والمدرسة الوطنية للطيران المدني )المملكة المتحدة(، وسلطة الطيران المدني       )فرنسا(سجل نشره مكتب فيريتاس      1

 ويمكن للدول المتعاقدة لدى االيكاو طلـب   .english/com.register-aviation.www://http/ على العنوان    السجل الدولي للطائرات المدنية   نشرها  
  .صال بمكتب فيريتاسالوصول إلى هذا الموقع مجانا عن طريق االت
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  المجازين البيانات المتعلقة بالعاملين المدنيين  : من جدول األعمال٩البند 
مقترحات االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات لتنفيذ قاعدة بيانات جديدة لاليكـاو عـن العـاملين       

 .المجازين والقدرات التدريبية باستخدام مشروع النموذج المقترح لجمع البيانات

  استهالك الوقود من جانب الناقلين الجويين التجاريين  : من جدول األعمال١٠ البند
 االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات لتنفيذ عملية جديدة لجمع البيانات عـن اسـتهالك                اتمقترح

ابل ذلك من بيانات عن     الوقود من جانب الناقلين الجويين التجاريين من خالل نموذج إبالغ جديد عن استهالك الوقود وما يق               
 .الحركة حسب طراز الطائرة، مقسمة على خدمات منتظمة وغير منتظمة للعمليات الدولية والمحلية

  حوادث الطائرات والتحليل المتعلق بالسالمة  : من جدول األعمال١١البند 
ت وتحليل الحوادث   مقترحات االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات لتنفيذ عملية جديدة لجمع البيانا           

، مع إدخال تعديالت طفيفة، كما اقترح GSوالوقائع الخطرة، على أساس سنوي، كما هو مبين في مشروع النموذج المقترح     
  .ذلك فريق الخبراء

مقترحات االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات لمواءمـة الملفـات المرجعيـة لقاعـدة البيانـات            
ابعة لاليكاو مع بيانات السالمة المقدمة من المركز األوروبي لتنسيق نظـم اإلبـالغ عـن حـوادث     اإلحصائية المتكاملة الت 

ومن أجل قياس التقدم الـذي أحرزتـه االيكـاو    . الطيران ومع قواعد بيانات البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  
ض بيانات الحركة المـستخرج مـن قاعـدة البيانـات      صوب تحقيق الهدف االستراتيجي المتعلق بالسالمة، ينبغي ربط عر        

واإلجـراء الـذي اتخذتـه      . اإلحصائية المتكاملة بالبيانات عن السالمة، وبالتالي توفير المزيد من إمكانات التحليل المتعمق           
 .االيكاو من أجل ربط قواعد البيانات هذه هو جزء ال يتجزأ من عملية التحليل المتعلق بالسالمة

  البيانات وتحليلها ونشرهاجمع   : جدول األعمال من١٢البند 
 االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات إلنشاء نقطة اتصال مركزية في سـلطة الطيـران             اتمقترح

وستتاح قائمة نقاط االتصال من خالل موقع االيكـاو  . المدني الوطني في كل دولة متعاقدة لكل واحد من برامج اإلحصاءات     
وستقع على عاتق الدول، رهنا بهيكلها اإلداري، مسؤولية تعيين نقطة اتصال واحدة لجميـع              . شبكة االنترنيت المؤمن  على    

إحصاءات الطيران المدني، أو تعيين نقطة اتصال إلحصاءات الناقلين الجويين ونقطة اتصال أخـرى لإلحـصاءات غيـر                  
 .المتعلقة بالناقلين الجويين

  اون والتنسيق مع المنظمات األخرىالتع  : من جدول األعمال١٣البند 
مقترحات االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات إلنشاء فريق دائم يتم من خالله التنسيق بين االيكاو             

كما ستنظر فيما إذا كانت االيكـاو أقـدر   . والمنظمات الدولية األخرى التي تتناول اإلحصاءات ذات الصلة بالطيران المدني        
 .يد الطريقة التي يتم بها إنشاء هذا الفريق وتنظيمهمن غيرها لتحد

  أهداف االيكاو اإلستراتيجية وما يرتبط بها من مقاييس  : من جدول األعمال١٤البند 
استعراض المؤشرات الرفيعة المستوى الراهنة التي تستخدمها االيكاو لرصد التقدم المحرز صـوب تحقيـق               

ات االجتماع الرابع عشر لفريق خبـراء اإلحـصاءات فيمـا يخـص تحـسين               األهداف اإلستراتيجية، وستنظر في مقترح    
المؤشرات الرفيعة المستوى الراهنة وكذلك تنفيذ مؤشرات جديدة يمكن أن تعود بالفائدة على مختلف أصحاب المصلحة فـي     

 .صناعة النقل الجوي
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  رنامج اإلحصاءات في االيكاوالمسائل األخرى والقضايا اإلدارية المتعلقة بب  : من جدول األعمال١٥البند 
وضع اقتراحات ومقترحات يمكن تقديمها كنتائج لبرنامج العمل الذي وضعه االجتماع الرابع عـشر لفريـق                

 .خبراء اإلحصاءات

 ـ انتهـى ـ


