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

  البيانات المتعلقة بحركة الناقلين الجويين وإحصاءات تدفقات الحركة الجوية    : من جدول األعمال٢البند 

  للبيانات الشهرية لحركة الناقلين الجويين التجاريين) QMS(نظام الرصد السريع 

  ) العامةورقة مقدمة من األمانة(

  الموجز
ستستفيد الدول المتعاقدة والناقلون الجويون التابعون للحكومة والقطاع الخاص من          
توافر اتجاهات الحركة على األجل القصير في ضوء جهودهم المبذولة في مجال             
التخطيط من أجل مواءمة القدرات مع الطلب، وبالتالي تحسين مـستوى الكفـاءة             

ت واستخدام رؤوس األموال في دولهم علـى نحـو          والجدوى االقتصادية للعمليا  
وإذ أخذ االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات هذه المسألة فـي       . أفضل

   ل الدول المتعاقدة تعديالت مناسبة على تعليمات اإلبالغ        االعتبار، أوصي بأن تُدخ
بـه  الحالية بهدف الحصول على بيانات هامة بشأن الحركة في وقت أبكر مما تطل            

  .الجداول الزمنية الحالية لتقديم النماذج
  .٣رد اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة ي

 المقدمة - ١

في إطار سرعة وتيرة صناعة النقل الجوي وما يتسم به من طابع دينامي، تسعى أغلبية عظمى من الجهات  ١- ١
وتؤثر هذه المعلومات كثيرا . في الوقت المناسبالمعنية بصناعة الطيران للحصول على االتجاهات الكلية للحركة وقدراتها 

في القرارات التي يتخذها الناقلون الجويون على األجل القصير لتحقيق المواءمة بين القدرات والحركة، وذلك من أجل 
دة المعنية ويمكن أن تفيد هذه المعلومات المقدمة في حينها الدول المتعاق. تحسين مستوى كفاءة عملياتهم وجدواها االقتصادية

 بالنسبة للناقلين الجويين الذين يوجد مقر عملهم الرئيسي في دولهم، ومقارنتهم مع هاقدراتبالنظر في تغييرات الحركة و
كما سيسهم توافر هذه البيانات في تحسين مستوى دقة أنشطة التنبؤات التي . الجهات األخرى في نفس المنطقة أو في العالم

 .جل القصيرتقوم بها اإليكاو على األ
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  اإليكاوبواسطة جمع بيانات الحركة ونشرها - ٢

 Aالممارسات الحالية بشأن تقديم النموذج  ١- ٢

غير أن الوقت .  وتقدمه معظم الدول في صيغة إلكترونيةAتُجمع البيانات الشهرية للحركة باستخدام النموذج  ١-١-٢
خالل شهر بعد نهاية فترة اإلبالغ، بينما تقدمه دول فبعض الدول تقدم النماذج . الذي يستغرقه تقديمه يختلف باختالف الدول

 في المائة من ٧٠وتتلقى اإليكاو نحو . أخرى على النحو المطلوب في تعليمات اإلبالغ خالل شهرين من نهاية فترة اإلبالغ
 .هر التالية في المائة من النماذج في األش٤٠ في المائة و٣٠النماذج خالل المهل المحددة لإلبالغ ويجري تقديم بين 

 الممارسات الحالية لنشر بيانات اإليكاو ٢- ٢

  :تنشر اإليكاو في الوقت الراهن اتجاهات الحركة وذلك باستخدام الوسائل التالية في المقام األول ١-٢- ٢

  النشرة اإلخبارية لشهر ديسمبر، وترد فيها اتجاهات الحركة للسنة المنتهية؛  )أ

  ر فيه بيانات عن الحركة وقدراتها بشكل أكثر تفصيال؛التقرير السنوي لمجلس اإليكاو الذي تُنش  )ب
، حيث يستطيع جميع الناقلين الجويين والمطارات االطالع على الحركة ١مواقع اإليكاو المخصصة  )ج

وعادة ما ترد البيانات الشهرية . وقدراتها على الشبكة خالل أسبوعين من تسلم نموذج اإلبالغ
  .ة أشهر من نهاية شهر اإلبالغللحركة على الموقع بعد مرور ثالث

 بيانات حركة بشأن األخرى الكيانات الممارسات  ٣- ٢

في لألعضاء فيه ) غير اإلجمالية(االتجاهات الشهرية الدولية ) األياتا(ينشر اتحاد النقل الجوي الدولي  ١-٣- ٢
كما تقدم منظمات أخرى . مجال الحركة الجوية وقدراتها، على أساس عالمي وإقليمي، وعادة ما تستغرق المهلة شهرا واحدا

، ورابطة شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ )AEA(للناقلين الجويين مثل رابطة شركات الطيران األوروبية 
)AAPA( ورابطة النقل الجوي ،)ATA(،ومنظمات أخرى إحصاءات إقليمية شهرية خالل فترات زمنية مختلفة . 

ران جداول زمنية يقدمها الناقلون الجويون مسبقا قبل سنة لشركات الطي) OAG(وينشر المرشد الرسمي  ٢-٣- ٢
ويمكن االستفسار عن . واحدة، وعادة ما تتم خالل عملية تقديم تدوم سنتين تغطي جداولهم الزمنية خالل الصيف والشتاء

ارة إلى أن هذه غير أنه تجدر اإلش. هذه البيانات بغرض الوقوف على التغييرات المزمعة على صعيد القدرات بمرور الوقت
 .الحمولةالبيانات ال تتضمن أي معلومات عن اتجاهات القدرات أو الحركة أو عامل 

وإلى جانب المصادر المشار إليها أعاله، تتوفر شبكات التوزيع العالمية على قواعد بيانات قيـمة  ٣-٣- ٢
 في ٦٠ على نحو ٢المية الرئيسيةوتسيطر شبكات التوزيع الع. للحجوزات المزمعة للحركة وقدراتها على األجل القصير

 . في المائة من المبيعات المباشرة٣٠المائة من الحجوزات العالمية ويحقق الناقلون الجويون نسبة 

 لعوامل الحمولة المرتبطة باستخدام المقاعد وحجزها وال يمكن توفير اتجاهات موثوقة على األجل القصير ٤-٣- ٢
لحركة في مجال القدرات واثم، ال توجد اتجاهات شاملة تغطي مجموع معايير ومن . إال بتوحيد جميع قواعد البيانات هذه

 .صناعة النقل الجوي برمته والتي تستطيع الدول الوصول إليها واالستفادة منها

                                                        
  .، وهو الموقع التجاري الخاص باالطراف الثالثةICAOdata.comموقع اإليكاو المأمون المخصص للدول المتعاقدة، والموقع    1
لد روتشمل شبكات التوزيع العالمية شبكة أماديوس وشبكة سابر، وشبكة وو.  فيستاس-جموعة إنتر الذي أعدته م٢٠٠٤ستنادا إلى تقرير عام       ا2

  .سبان وشبكة جاليليو في مجال األسفار
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 اقتراح تنفيذ نظام الرصد السريع ٤- ٢

 ومقدمي شبكات التوزيع في حين يمكن أن تبحث اإليكاو إمكانية التنسيق مع مختلف منظمات الناقلين الجويين ١-٤-٢
للحصول على االتجاهات اإلقليمية للحركة وقدراتها، فإن الصورة العامة ) التي تخضع لشروط وصول باهظة للغاية(العالمية 

وبناء عليه، يبقى الشيء الوحيد الذي يمكن أن تعتمده اإليكاو بالموازاة مع ذلك هو الترتيب . المحصل عليها تبقى غير كاملة
 . في وقت أبكر مما هو مطلوب في الوقت الراهنAلى بيانات الحركة المبلغ عنها بواسطة النموذج للحصول ع

  المدخالت والمنجزات
وفي الوقت .  المدخل الرئيسي لنظام الرصد السريعAبالنسبة للناقلين الجويين التجاريين، سيشكل النموذج  ٢-٤- ٢

وهذا .  في المائة من الحركة العالمية٩٦ع للغاية، حيث يمثل نحو الراهن، فإن معدل االستجابة لعملية جمع البيانات مرتف
 . إلمام بشروط اإلبالغ التي يتبعهاديها والدول المتعاقدة ل١٩٤٦النموذج معمول به منذ عام 

مية التي تعرفها يإن الهدف المتوخى من إنشاء موقع مأمون لإليكاو هو نشر االتجاهات الفعلية العالمية واإلقل ٣-٤-٢
وقد أنجزت األمانة .  باستخدام الموقع الشبكيAوقدراتها كل شهر على النحو الذي تبلغ عنه الدول المتعاقدة في النموذج الحركة 

على الموقع، ومن المزمع توسيع نطاقه ليعرض االتجاهات حسب الدول  من عرض هذه االتجاهات هاالعامة عمال أوليا يمكّن
 .اإلقليمية

ستكفي لتمكين األمانة العامة من تقدير الكبار ة للبيانات بالنسبة للناقلين الجويين وتفيد التقديرات أن أخذ عين ٤-٤-٢
. التغييرات في االتجاهات اإلقليمية وتوفير المؤشرات التي تكتسي أهمية كبيرة للدول المتعاقدة والجهات األخرى المعنية بالطيران

 في المائة ٧٠، الناقلون الجويون الخمسون األوائل بنسبة ٢٠٠٨م وفي هذا السياق، من غير المجدي أن يحظى، وفقا إلحصاءات عا
 . في المائة من أطنان البضائع العالمية٧٥من مجموع الركاب المنقولين ويحظى الناقلون الجويون الثالثون األوائل بنسبة 

    والوقت الالزم لمعالجتهA النموذج قديمالجدول الزمني لت
في أن تقدم الدول البيانات، ويفضل أن يكون في شكل إلكتروني، كل   Aيتمثل الشرط الحالي للنموذج  ٥-٤- ٢

وبعدما تتسلم اإليكاو النماذج، يجري معالجتها . شهر أو فصل خالل شهرين من نهاية فترة اإلبالغ التي يشير إليها النموذج
وتطلع عليها الجهات المعنية ون في العادة خالل شهرين من تسلمها وتطلع عليها الدول المتعاقدة على موقع اإليكاو المأم

 .)www.ICAOdata.com(الموقع الذي يدار ألغراض تجارية الخارجية األخرى على 

   A النموذج قديمالجدول الزمني المقترح لت
 قبل شهر واحد Aمن الضروري، في إطار تنفيذ نظام الرصد السريع، أن تقدم الدول المتعاقدة النموذج  ٦-٤- ٢

وبناء عليه، يقترح ضرورة عرض الجدول الزمني الجديد الخاص بتقديم النموذج ليصبح . مما هو عليه الوضع حاليا
  :بالصيغة التالية

  . من نهاية شهر اإلبالغ الذي يشير إليهواحد خالل شهر كل شهر Aيقدم النموذج 
ي زيادة تغطية البيانات  األمانة العامة على معالجة أكثر من نموذج خالل فترة زمنية أقصر، وبالتال هذا الشرطساعدوسي

  .وموثوقية تقديرات اتجاهات الحركة وقدراتها على المستوى اإلقليمي

وافق فريق الخبراء على تعديل تعليمات ): STAP/14-13(توصية االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات  ٥- ٢
لمبلغ عنها باستخدام هذا النموذج خالل شهر  بحيث يشير إلى أنه ينبغي تقديم بيانات الحركة وقدراتها اAاإلبالغ للنموذج 

http://www.ICAOdata.com
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وأوصى فريق الخبراء أيضا بإنشاء مركز تنسيق داخل السلطة الوطنية للطيران المدني في كل .  من نهاية فترة اإلبالغواحد
  .دولة من الدول المتعاقدة بشأن إحصاءات الناقلين الجويين

 اإلجراء المعروض على الشعبة - ٣

 الناقلين –حركة الناقلين الجويين  - A بتعديل تعليمات اإلبالغ في النموذج يطلب من الشعبة التوصية ١- ٣
 : لتصبح بالصيغة التاليةالجويين التجاريين

 واحد من نهاية شهر اإلبالغ  خالل شهر كل شهرAستسعى الدول المتعاقدة جاهدة لتقديم النموذج 
 خالل ما ال يقل Aول المتعاقدة بيانات النموذج وإذا لم يكن ذلك عمليا، ينبغي أن تقدم الد. تشير إليه الذي

  .عن شهرين من نهاية شهر اإلبالغ الذي يشير إليه

 ـ انتهـى ـ


