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

  بيانات الحركة الجوية للناقلين الجويين وإحصاءات تدفق الحركة الجوية:  من جدول األعمال٢البند 

   ومقصد الرحلة الجويةمنشأبيانات قواعد و نشر استعراض

  )األمانة العامةمقدمة من ورقة (

  الموجز
في االيكاو دة يحصاءات الوحاإل الجوية سلسلة ةالرحل مقصدمنشأ وانات تعد عملية جمع بي

د اإلعالن عن البيانات عالمرهونة بالقيود المفروضة على النشر، من حيث المحتوى ومو
ماهية البيانات التي يمكن اإلفصاح عنها وتوفر القيود المفروضة على .  على حد سواء

وأشار االجتماع الرابع عشر .  لبيانات المتوفرة للدول المتعاقدةتأثيرا سلبيا كبيرا على ا
.  هذه القيود أن تكون ذات طبيعة مؤقتةالمقصود من أن  إلى اتخبراء اإلحصاءاتلفريق 

بإلغاء قيود النشر المفروضة على اختيار أزواج ولذلك فقد أوصى االجتماع الرابع عشر 
يل النشر من سنة واحدة إلى ستة أشهر اعتبارا من نهاية فترة المدن وتخفيض مهلة تأج

  . اإلبالغ المعنية
، بدأت ٢٠٠٩ومنذ أوائل عام .  ت للحركة الجوية المنتظمة فقطوقعاوتوفر االيكاو حاليا ت

تغطي وقعات  مما أسفر عن توفيرها لتوقعاتالمنظمة في إعادة هيكلة أنشطتها المتعلقة بالت
.  حسب مجموعة المسارات) المنتظمة وغير المنتظمة(ة الجوية جميع أشكال الحرك

 يجب أن  أنه بغية القيام بذلك،اتخبراء اإلحصاءاتاالجتماع الرابع عشر لفريق وأوصى 
، )اءب( الجوية المجمعة من خالل النموذج ةالرحلمقصد ولمنشأ تشمل البيانات الحالية 

  . يضاالحركة الجوية الدولية غير المنتظمة أ
  .٦في الفقرة الشعبة  علىالمعروض اإلجراء يرد و :اإلجراء

 المقدمة -١

 الصادرة عـن  ١٨على أثر إقرار المجلس للتوصية       الجوية   الرحلة مقصدومنشأ  جمع إحصاءات بشأن     إعمال ١-١
ات المجمعة على أساس أنـه      ضعت قيود على نشر البيان    ومنذ البداية، و  .  ١٩٧٥الدورة السادسة لشعبة اإلحصاءات في عام       

  .ة من البرنامجكتسب الماتسيتم رفع هذه القيود في ضوء الخبر
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ـ ورغم اإلقرار المتواصل بشأن القيمة المتزايدة التي قد تترتب عن رفـع القيـود بالنـسبة لفائـدة البر                   ٢-١ امج ن
المتعاقبـة  الخبـراء   أفرقـة   تـتمكن   لم   ،والمشاورات العديدة مع الدول فيما يتعلق بمجموعة من خيارات النشر األقل تقييدا           

، من الموافقة على أي تغيير جوهري       )١٩٩٧عام  وكان آخرها االجتماع التاسع لشعبة اإلحصاءات في        (عب  واجتماعات الشُ 
 .في القيود

لجمع البيانـات   عملية الوحيدة    هي ال   الجوية ةالرحلمقصد  ومنشأ  أن بيانات   في اإلشارة إلى    وقد ترغب الشعبة     ٣-١
 .اليكاو ذات القيود المتعلقة بماهية البيانات الواجب نشرها وموعد النشرالتابع ل يقوم بها برنامج اإلحصاءات التي

ـ مقـصد  منشأ و  بجمع بيانات للطيران المدني   ، تقوم اللجنة األوروبية     ١٩٧٠وكذلك، فمنذ عام     ٤-١ بـشأن   ةالرحل
 البيانـات المتعلقـة بالخـدمات الدوليـة      تم استكمال ومن ثم فقد    خلها،   ودا  ومنها  أوروبا لىاالمنتظمة،  غير  الخدمات الدولية   

، قرر المديرون العامون للجنـة األوروبيـة     ١٩٩٧ي عام   فومع ذلك ف  .  بيوالمنتظمة التي تجمعها االيكاو من السوق األور      
أسفر ذلك عن تـرك االيكـاو    ، ومن ثم فقد     للطيران المدني  إلغاء برنامج اإلحصاءات التابع للجنة األوروبية        للطيران المدني 

ومن المقدر أن الناقلين الجويين الذين توجد مقار أعمـالهم          .  بدون معلومات إضافية متصلة بسوق السفر الجوي في أوروبا        
 . في المائة تقريبا من مجموع الحركة الجوية الدولية غير المنتظمة٨٣الرئيسية في أوروبا ال يزالوا يمثلون 

  وحدودهاهذه البياناتلوتغطيتها واالستخدامات المحتملة  الجوية ةالرحلمقصد منشأ ووصف بيانات  -٢

الدوليـة المنتظمـة،   الجويـة   في المائة من مجموع الحركة     ٨٦  حوالي مثلما ي م دولة،   ٨٦تقدم حاليا حوالي     ١-٢
ـ    ١٧ ١٩٠ المقدمة   الحركة الجوية وتغطي أرقام   ).  اءب(بيانات عن الحركة الجوية في النموذج        رادى أزواج المـدن    مـن ف

 في المائة من أزواج المدن هذه       ٣٦، ال يمكن نشر إال حوالي       ) أ ١-٣انظر  (ومع ذلك، ونتيجة إلحدى قواعد القيود       .  تقريبا
  . وأطراف ثالثةالدول المتعاقدة كي تستخدمها 

  فهـي    .أ والمقصد لمنشل  الصحيحة بياناتال الجوية ال تمثل     ةالرحل مقصدمنشأ و ومن الجدير بالذكر أن بيانات       ٢-٢
 هي تمثـل  و.  حسب عرضها في كل جزء من وثيقة السفر       ) البضائع أو البريد  ( أو الشحنة    اكبرال تحدد إال منشأ ومقصد ال     

 بـط ومع ذلك، فال يمكـن ر     .   فيما يتعلق بكل قسيمة رحلة جوية واردة في تذكرة الرحلة           والمقصد المنشأفي حالة الركاب،    
ـ    تمثلوبالتالي، ففيما يتعلق باإلحصاءات،     توصل إلى مسار الرحلة،     هذه القسائم معا لل     وال تجـري   ا جديـد  ا كل قسيمة راكب

مجرد منشأ ومقـصد الركـاب       الجوية   ةالرحلمقصد  منشأ و بيانات  ومن ثم، تمثل    .  ينمعرفة مقصد ومنشأ الرحلة الصحيح    
مفيدة بالمقارنة مع حصص وعمليات األسواق الراهنة، غير أنها          بياناتهذه البيانات   تُعتبر  و.  جوية مباشرة ال الرحالتعلى  

 .ال تفيد في تحديد األسواق المحتملة التي ال يمكن دخولها حاليا إال من خالل رحالت التحويل

، فقد أصبح من السهل تحليل المعلومات المتعلقة         الجوية ةالرحلمقصد  منشأ و بيانات  جمع  ومنذ بداية العمل ب    ٣-٢
مليات الناقلين الجويين المنتظمة، مثل تلك التي تعرضها حلول وابتكارات الطيران التابعة لدليل الخطوط الجوية الرسـمي                 بع

ورغـم أن هـذه المعلومـات ال تغطـي إال البـارامترات            .  على قرص مدمج للحاسوب، وذلك بواسطة حاسوب شخصي       
وكذلك، فحيث أن قواعـد     .  فرة على أساس عدد المقاعد المتو     سواقالتشغيلية، يمكن استخدامها بالفعل الحتساب حصص األ      

الحريـة  البيانات هذه تتضمن معلومات بشأن حقوق الحركة الجوية، يمكن وضع تقديرات للسعة المعروضة فـي قطاعـات      
 . الخامسة للرحالت الجوية
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 رنشقواعد ال -٣

 : الحالية على ما يلينشرال تنص قواعد ١-٣

لم تصل تقارير عن شركتي طيران علـى      ما  أزواج المدن   إحدى  ال يجوز نشر أي إحصاءات بشأن         ) أ 
  .زوج المدنعن األقل من دولتين مختلفتين 

  :ال يجوز نشر أي بيانات ما لم يتحقق أي من هذين األمرين  )ب 

 في المائة من الحركة الجوية الدولية المنتظمة في العالم عـن            ٨٤  عنها بيانات المبلغ التغطي  أن   )١
  .نيةفترة اإلبالغ المع

 .على نهاية فترة اإلبالغ الفصلية المعنية، أيهما حدث أوالواحدة أو بعد مرور سنة  )٢

قـد حـدد   فونزوعا إلى البساطة وبغية تمكين المستخدمين من الحصول على جدول زمني محدد للمنشورات،              ٢-٣
 )).٢ )ب(موعد النشر الحالي بسنة واحدة بعد انتهاء فترة اإلبالغ المعنية 

 فر بيانات صحيحة عن المنشأ والمقصدتو -٤

ئط بيانات معلومات األسـواق  يمكن اآلن شراء بيانات صحيحة عن المنشأ والمقصد من مصادر قليلة مثل شرا   ١-٤
فرة من نظم التوزيع العالمية ومعلومات حركة الركاب لنظام المعلومات المتعلقة بالركاب والتي يحصل عليهـا اتحـاد                  المتو

.  مرتفعـة نـسبيا   من بيانات المحاسبة المجمعة من خالل خطة التسوية المصرفية، رغم أن تكلفة ذلـك               النقل الجوي الدولي  
أمر  التي أبلغت عنها دولتان على األقل بسبب الشواغل التجارية           تلك المدنوبالتالي فإن الحاجة إلى حصر النشر في أزواج         
 .فعلية المتعلقة بالمنشأ والمقصد متوفرة لدى جهات أخرىال يحظى باألهمية إلى حد ما حيث أن البيانات ال

 الخاصـة بالناقـل   تلـك بيكاو، تتعلق جميع البيانات التابعة لال إلحصاءات الناقلين الجويين    نماذج اإلبالغ   في  و ٢-٤
عدد مـن أزواج    ويعني ذلك أنه نظرا لالستخدام المكثف لتبادل الرموز، فإن اإلحصاءات المبلغ عنها بشأن              .  الجوي العامل 

مـن دولتـين   )  المعني بالتـسويق الناقل الجوي+ المشغل (المدن تتضمن بالفعل بيانات جزئية أو كاملة لناقلين جويين اثنين       
 . مختلفتين

 ،اتفق فريق الخبراء مع االقتراحات المقدمة أعـاله        .خبراء اإلحصاءات  توصية االجتماع الرابع عشر لفريق     ٣-٤
 فقـد أوصـى فريـق       من ثـم،  و.  فرة تجاريا بالبيانات المتو يتعلق   إلى عدم وجود قيود فيما       ، على وجه الخصوص   ،وأشار

تقليص ) ٢(و) أعاله)  أ ١-٣الفقرة  (رفع أي قيود مفروضة على اختيار أزواج المدن الواجب نشرها           ) ١: (الخبراء بما يلي  
 .)أعاله)  ب١-٣الفقرة ( أشهر ٦ شهرا إلى ١٢فترة الزمنية الفاصلة المتعلقة بالنشر من ال

 لحركة الجوية غير المنتظمةإدراج ا -٥

فقـد  ،  ١/١/١٩٩٣ في االتحاد األوروبي في      الحركة الجوية  من تحرير    "المجموعة الثالثة  "عندما بدأ تنفيذ     ١-٥
فـي اإلمكـان   د عما يتعلق بسلطة التشغيل، وبالتالي لم يبقدر بالفعل التمييز بين الخدمات المنتظمة وغير المنتظمة       ذلك   ىأنه

في العالم عن العمليـات المنتظمـة، وذلـك ألغـراض           ة  ات غير المنتظم  يلمعلل الحجم الهائل ل بين   التمييز على نحو منفص   
ـ بي إزالة هذا النوع و، طلب عدد قليل من دول االتحاد األور       خبراء اإلحصاءات فريق  ل عأثناء االجتماع التاس  و.  تنظيمية ن م

ومع ذلـك،   .  تلك الدول هو أمر متروك للمشغل الجوي      ن  بشأمييز من نماذج اإلبالغ حيث أن كيفية اإلبالغ عن البيانات           تلا
 .تصر على وجوب اإلبقاء عليهالتي ال تزال تحتفظ بهذا التمييز من المنظور التنظيمي، فإن الدول 
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منطقة تضمنت تقليديا أكبر حصة     ب بالناقلين الجويين    ةة عن غموض التعاريف المتعلق    وتتمثل المشكلة الناجم   ٢-٥
في البيانـات مـن     ،  مناسبات قليلة أثناء السنوات العشر الماضية     تحول كبير، ب  ث  وحدفي   المنتظمة   من الحركة الجوية غير   

الكبـار تقليـديا فـي االتحـاد     غير المنتظمـين و العمليات غير المنتظمة إلى الخدمات المنتظمة عندما قرر بعض المشغلين  
  لهـذه  الحركـة الجويـة   فر عن زيادة واضحة فـي       األوروبي اإلبالغ عن جميع عملياتهم بوصفها خدمات منتظمة، مما أس         

 .الخدمات من المنطقة األوروبية

منطقـة  اللحركة الجوية للعالم، حـسب      اوقعات   ت فيرلتو) اءب(تستخدم االيكاو البيانات المبلغة من النموذج       و ٣-٥
عن عدم القدرة على تمييـز      الناجم  استمرار عدم االستقرار في أرقام الحركة الجوية بالنسبة ألوروبا          يؤدي  وقد  .  قاسواألو

ـ  إلى النيل مـن الت     ،المنتظمة  غير الحركة الجوية تمييزا واضحا عن    ، ألغراض اإلحصاء،     المنتظمة الحركة الجوية  ات وقع
 .الناجمة عن ذلك

في جمع البيانات عن طريق     وقعات  في إزالة هذا التحيز المحتمل الذي قد يؤثر على الت         وتتمثل إحدى السبل     ٤-٥
وفي الماضـي، جمعـت اللجنـة        . للعمليات غير المنتظمة   الجوية   ةالرحلمقصد  منشأ و  الجوية لبيانات    للحركة) اءب(الشكل  

ومـع  ).   أعـاله ٤-١ الفقرة انظر(وهذا األمر لم يعد قائما .  البيانات المتعلقة بالمنطقة األوروبيةللطيران المدني األوروبية  
 ولكـن لـيس     ،هذه البيانات حيث أنها ملزمة بإبالغ االتحاد األوروبـي عنهـا          ها  لديذلك فإن معظم دول االتحاد األوروبي       

منـشأ   وقد ال تقوم دول متعاقدة أخرى بتجميـع كافـة بيانـات           .  بالضرورة أن يتم ذلك في نفس الشكل الذي تطلبه االيكاو         
 إلـى جانـب المـدخالت    ،م بذلك، لكي يتسنى سيتوفر عدد كاف يقوهللعمليات غير المنتظمة، غير أن  الجوية ةالرحلمقصد  و

 .تغطية معظم العمليات غير المنتظمة ،المقدمة من االتحاد األوروبي

، بـدأت   ٢٠٠٩ومنـذ أوائـل عـام       .  للحركة الجوية المنتظمة  وقعات   توفر االيكاو إال ت    وحتى هذا اليوم، ال    ٥-٥
الحركـة  تغطي جميع جوانب    وقعات  إلى توفير ت  مما أدى   ت الحركة الجوية    بتوقعاالمنظمة في إعادة هيكلة أنشطتها المتعلقة       

 .حسب مجموعة المسارات الجوية) المنتظمة وغير المنتظمة (الجوية

بأن إدراج الحركة الجوية غير     فريق الخبراء   يقر   ُ .اتخبراء اإلحصاءات توصية االجتماع الرابع عشر لفريق       ٦-٥
ووافق فريق الخبراء أيضا علـى  .  الحركة الجوية عن  شاملةرة  مة يمكن بواسطتها الحصول على فك     سيوفر أداة قي  المنتظمة  
وترد فـي   .   يفرض أي أعباء إضافية على الدول      م غير المنتظمة ل   الحركة الجوية نطاق جمع البيانات هذا لتغطية      ع  أن توسي 

 .)اءب(التذييل نسخة منقحة للشكل 

  الشعبةنمالمطلوب اإلجراء  -٦

 االجتماع  دعىلإلبالغ عن النقل الجوي، ي    ) اءب(، والشكل    الجوية ة الرحل  ومقصد فيما يتعلق بجمع بيانات منشأ     ١-٦
  :القيام بما يليإلى 

 ٣-٤الفقـرة  (جميع القيود المفروضة على النشر فيما يتعلق باختيار أزواج المدن لجمع البيانات هذا    رفع    ) أ 
)١.(( 

 ٣-٤الفقـرة   ( اإلبالغ الفصلية المعنية     نشر جميع البيانات المقدمة بعد مضي ستة أشهر على انتهاء فترة            )ب 
)٢.((  

جمع البيانات هذا لكي يغطي ايرادات الحركة الجوية المنتظمة وغير المنتظمة الدولية علـى      توسيع نطاق     )ج 
  )).٦-٥الفقرة (حد سواء 

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
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FORM B
(01/00)

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
AIR TRANSPORT REPORTING FORM

ON-FLIGHT ORIGIN AND DESTINATION
Scheduled Services (Revenue) - International Operations

Year:
Reporting Period (check X) Traffic type (check X)
1st quarter (Jan-Feb-Mar) Scheduled
2nd quarter (Apr-May-Jun) Non-Scheduled
3rd quarter (Jul-Aug-Sep)
4th quarter (Oct-Nov-Dec)

CITY - PAIR
    Airlines 

From To Freight Mail Included*
(Tonnes) (Tonnes) (by code no. below)

a c d e

Remarks (including mention of any unavoidable deviation from instructions):

    *   This column is only to be used by States submitting combined reports for more than one airline (see the reporting instructions)

b

Revenue Traffic

Passengers
(Number)




