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

  قلين الجويين التجاريين النا الوقود من جانباستهالك: من جدول األعمال ١٠البند 

  قلين الجويين التجاريين النا الوقود من جانباقتراح جمع بيانات جديدة عن استهالك
  )األمانة العامةمقدمة من ورقة (

  الموجز
 بغرض تلبية المتطلبات التي تقتضيها  الناقلين الجويين الوقود من جانب إلى جمع بيانات عن استهالكتحتاج االيكاو

نات في كفاءة الوقود الناجمة عن التغييرات التي أدخلت ية فضال عن القيام برصد التحسحماية البيئالمبادرات في مجال 
قا للتوصية الصادرة عن فريق خبراء اإلحصاءات في ووف.  على اإلجراءات التشغيلية وعلى إجراءات المالحة الجوية

اجتماعه الرابع عشر، تقترح هذه الورقة تقديم عملية جمع جديدة بشأن استهالك الوقود من قبل الناقلين الجويين 
وهذان االقتراحان .  التجاريين وتقترح خيارين الختيار نموذج إبالغ يمكن بواسطته جمع البيانات على أساس سنوي

  : ما يلياننيتضم
من  الوقود  استهالك خبراء اإلحصاءات يمكن بواسطته جمع بياناتق لفري عشرنموذج يؤيده االجتماع الرابع  ) أ

وتنقسم إلى خدمات منتظمة وغير منتظمة ) ركاب أو بضائع صرفة( ن الجويين وطراز الطائراتيالناقل انبج
 ة المتاحة الكيلومتريانطنواأل ةقول المنةن الكيلومتريناط الدولية والمحلية، عالوة على األاتبالنسبة للعملي

  ؛لمناظرةا
 ة المنقولةالكيلومتريطنان  فيما يختص باأللمناظرةاوالحركة استهالك الوقود نموذج يقتضي اإلبالغ عن   ) ب

وسيؤدي هذا الخيار إلى .  مرحلة الطيران للخدمات الدولية والمحليةحسب  ة المتاحة الكيلومتريانطنواأل
االيكاو بالنظر إلى المستجدات فيما يتعلق باالتجار في انبعاثات إبالغ بخصوص عبء على الدول تخفيض ال

 .الطيران المعمول بها منذ االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات

  .٦الجراء المطلوب من الشعبة في الفقرة ايرد 

 المقدمة -١

ات جديدة بشأن استهالك وقود الطيران المدني بالنظر إلـى          تناقش هذه الورقة الحاجة إلجراء عملية جمع بيان        ١-١
إلـى االجتمـاع    األمانة العامة    وتعرض اقتراحا تقدمت به      ،الجمع المعمول بها  عمليات  / أوجه القصور التي تعتري النماذج    

ـ       صوج مناقشته وت  ئاتوتصف ن  اتالرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاء     وتقتـرح  .  دةيته فيما يتعلق بعملية جمع البيانات الجدي
أثناء دورتها العاشرة في نموذج قائم على نظم إبالغ مصممة من أجل نظم االتجار في               في  كذلك أن تنظر شعبة اإلحصاءات      

 .النموذجين يمكن أن يكون أكثر مالءمة ألغراض هذه العمليةاالنبعاثات ألغراض جمع البيانات وأن تحدد أي 
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 الحاجة لجمع البيانات عن استهالك الوقود -٢

ة في مجال الطيران، تحتاج االيكاو ودولها المتعاقدة وأصـحاب          حماية البيئ  مسائلل ضوء األهمية المتنامية     في ١-٢
دعم النطاق الواسع مـن  ن في الطيران المدني إلى بيانات متسلسلة زمنيا بشأن استهالك وقود الطيران بغية   والمصلحة اآلخر 

ة، يبقى لزاما علـى المنظمـة أن        حماية البيئ ور ريادي في مجالي الطيران و     وبما أن االيكاو تضطلع بد    .  التحاليل المطلوبة 
كما أن هذه البيانات مطلوبة ألغراض تقيـيم الفعاليـة          .  تحافظ على قاعدة بيانات بشأن استهالك الوقود يمكن التعويل عليها         

وكفاءة مبادرات إدارة الحركة الجوية المختلفة       التي يجري تقديمها بغية تحسين تكنولوجيا الطائرات         التدابيرالمتعلقة بمختلف   
 .التي يجري تنفيذها ومن أجل رصد فعالية السياسات البيئية

 من اتفاقيـة  ٦٧لمادة ل فقاوه المجلس األمانة العامة لاليكاو أن تضطلع بوضع وتنفيذ آلية      ك، وج عالوة على ذل   ٢-٢
ف شأن الحركة واستهالك الوقود، بغرض قياس ما تحقق مـن األهـدا           ب من الدول     البيانات على أساس سنوي    جمعلشيكاغو  

 المنشأة في برنامج العمل الذي اعتمده الفريق المعني بـالطيران الـدولي وتغيـر المنـاخ               الطموحة في مجال كفاءة الوقود      
)GIACC(     رفيع المستوى المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ      ال وأيده االجتماع    ٢٠٠٩ في شهر مايو) HLM-ENV(   فـي 

 .٢٠٠٩ توبرشهر أك

 استهالك الوقوداإلبالغ القائمة فيما يتعلق بالنمذجة وخطط  -٣

 - EFالنمـوذج  تقوم االيكاو حاليا بجمع البيانات بشأن نفقات شركات الطيران من الوقود والزيوت بواسـطة            ١-٣
وإلـى  .  وقود المـستهلك   هذا النموذج ال يجمع البيانات بشأن حجم ال        ولكن.  نون التجاري ون الجوي والناقل - البيانات المالية 

ألغـراض  بشأن استهالك الوقود هو قاعدة البيانات التـي أنـشئت           لتلقي المعلومات   جانب ذلك، فإن مصدر االيكاو الوحيد       
هذه المعلومات   ذجانموقد صممت   .   الدولية قتصاديات تشغيل شركات الطيران   الإجراء الدراسات بشأن االختالفات اإلقليمية      

الذي (حلول الطيران   ناقلين الجويين المنتظمين، كما تم تسجيلها لدى الدليل الرسمي لشركات الطيران ل           على أساس عمليات ال   
 التـسعينات عبر استخدام نموذج استهالك الوقود الذي صمم داخليا في أوائل          ) يعرف سابقا بالدليل الرسمي لشركات الطيران     

تفتـرض   حيث ،ين هذه البيانات االستهالك الفعلي لعمليات الناقلين الجويينوبالتالي ال تب.  ألنواع محددة من طراز الطائرات  
 التشغيلية، مما يجعل قاعدة البيانات هذه غير قادرة على الكشف بصورة كاملة عن التغييرات التـي             لشروطامتوسط  النمذجة  

  عالوة علـى ذلـك، ال تـشتمل قاعـدة     .تحدث في استهالك الوقود نتيجة للتحسينات التي يتم إدخالها على الكفاءة التشغيلية 
 .البيانات على أي معلومات بشأن استهالك الوقود فيما يتعلق بعلميات الطيران غير المنتظمة أو العامة

على الرغم مما سبق، فإن المعلومات المتاحة في قاعدة البيانات تؤدي غرضها األساسي المبدئي المتمثل فـي                  ٢-٣
التي يتم ضمها في شكل مجموعـات طـرق أو عبـر    (للركاب المنتظمة ة للخدمات الدولية بالنسبإتاحة تقدير تكاليف الوقود     

ومع ذلك، تظل هذه البيانـات غيـر        .  وتحديد االختالفات اإلقليمية في هذا الصدد     ) األقاليم التي تسجل فيها شركات الطيران     
 للتغيرات التي تطرأ علـى اسـتهالك الوقـود       كافية لقياس أثر السياسات الرامية إلى حماية البيئة وإعطاء حسابات صحيحة          

 .خالل فترة من الزمن، حيث أنها ال تعكس العمليات الفعلية

وفي إطار تقييم التقدم المحرز في تحقيق األهداف البيئية لاليكاو، ظلت لجنة االيكاو المعنية بحماية البيئة فـي                   ٣-٣
وهذه التقديرات التـي يمكـن      .  قود من بين عناصر أخرى    مجال الطيران تقدم تقديرات وتصورات فيما يتعلق باستهالك الو        

، جرى أداؤها عن طريق استخدام أربعة نماذج مـن غـازات الدفيئـة    تقديمها على المستوى القطري أو اإلقليمي أو العالمي 
ظمـة  ولهذا الغرض، قامت إدارة الطيران الفيـدرالي األمريكـي والمن         .  في صورة معطيات بيانات رادارية    يتم تجهيزها   و

مـع ذلـك، تقـدر      .  ا الراداريتين من أجل الحصول على تغطية أفضل       مقاعدتيهاءمة  واألوروبية لسالمة المالحة الجوية بم    
أن تضبطا كافـة الحركـة العالميـة والوقـود          في المائة، حيث أنه ليس بمقدور قاعدتي البيانات هاتين           ٧٠التغطية بحوالي   

 .الراداريةلمراقبة ل هماالمستهلك، ال سيما خارج منطقتي
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ويقدر أن تشمل   .  على جمع بيانات استهالك الوقود من أعضائه في شركات الطيران         درج اتحاد النقل الجوي      ٤-٣
نظر إلى معدل الـردود ونـصيب أعـضاء    بالوقود الطيران التجاري، هذه البيانات حوالي ثلثي اإلجمالي العالمي الستهالك    

وتستخدم هذه البيانات كمعطيـات     .  الكيلومترية المنقولة األطنان  من  باإلجمالي العالمي   تعلق  اتحاد النقل الجوي الدولي فيما ي     
 .لتحليل وتشكيل كفاءة الوقود الخاصة بأسطول اتحاد النقل الجوي الدولي، مدعومة بمصادر بيانات استهالك الوقود األخرى

ـ وفي ظل المبادئ المعقدة فيما يختص بجمع بيانات االنبعاثات في نطاق اتفاقية األمم المتحدة اإلطاريـة             ٥-٣  شأنب
  وفي الواقع، بينما تقوم بعـض        .تغير المناخ، تواجه الدول تحديات فعلية فيما يتصل بجمع استهالك النقل الجوي من الوقود             

من جهة  ) عادة وزارات النقل أو هيئات الطيران المدني      (ت الطيران التابعة لها     الدول من جهة بجمع بيانات الوقود من شركا       
" بتقدير) "وزارات البيئة عموما  ( أخرى   هيئاتتغير المناخ، تقوم     بشأن ترتبط باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية       ألهدافوأخرى  

وسـيكون مـن    .  اردة من شركات الطيران الوطنية    المخزونات الوطنية عبر افتراضات متنوعة، بما في ذلك المعطيات الو         
النـاقلين الجـويين وفقـا آلليـة        حـسب   (الصعب مواءمة هذه المجموعات من البيانات حيث أنها تستند إلى مبادئ مختلفة             

 وتخـدم فـي     ،)تغير المنـاخ  بشأن   بالنسبة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية        بلدان المغادرة  حسببالنسبة لاليكاو و   ٦٧ مادةال
 الملزمة بتقديم هذه البيانـات إلـى        ١إلشارة إلى أن بلدان الملحق      عالوة على ذلك، تجدر ا    .  ةبعض النواحي أغراضا مختلف   
استهالك الوقـود فيمـا يتعلـق        في المائة من إجمالي      ٦٢تغير المناخ، تشكل ما مقداره      بشأن  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية     

، فإن مـسألة     اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية    وعليه، إذا ما استخدمت االيكاو البيانات التي تقدمها       .  ية المنتظمة بالخدمات الدول 
 . البيانات ستصبح قضية مثلما سيكون الحال بالنسبة للبيانات أي الوقود المباع وليس الوقود المستهلكشمولة يعدم كفا

هيئة من جمع البيانات المتعلقة بالوقود الذي يستهلكه جميـع          / اهن أنه لم تتمكن أي منظمة     ويبدو في الوقت الر    ٦-٣
 الحالية والمرتقبة من أجل التحاليـل فـضال عـن    تالمتطلباالناقلين الجويين التجاريين على مستوى التفاصيل الالزمة لدعم    

 .صنع القرارات

تهالك الوقود، تم عرض اقتراح على االجتماع الرابـع    وفي ضوء الحاجة إلى أن تقوم االيكاو بجمع بيانات اس          ٧-٣
 .عشر لفريق خبراء اإلحصاءات من أجل النظر في تقديم مثل هذه المجموعة من البيانات

  الصادرة عن االجتماعين الرابع عشر والخامس عشر لفريق خبراء اإلحصاءات التوصية -٤

علق بمحتوى نموذج اإلبالغ الجديد الذي سـيعرض        بالنظر في مختلف االحتماالت فيما يت     األمانة العامة   قامت   ١-٤
على االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات، إذ كانت هناك مآخذ ذات مغزى فيما يتعلق بتعـديل نمـاذج اإلبـالغ     

 .، التي قد تكون مناسبة لجمع بيانات الوقودالقائمة الخاصة بااليكاو

ـ           أن تكون البيانات ا   ينبغي  أصبح واضحا أنه ال      ٢-٤ تكون لتي تم جمعها ذات كميات عالية المستوى حيث أنهـا س
 التفصيلية والتحاليل الالزمة من أجل تقييم التوجهات الحالية والمستقبلية آلثار الطيران المـدني    ةذجمحدودة القيمة بالنسبة للنم   

.   عند تقـديم نمـوذج جديـد       ياناتاألخذ في االعتبار لقدرة هيئات اإلبالغ على تقديم الب        ينبغي  من جهة أخرى،    .  على البيئة 
بيانات اسـتهالك الوقـود   أن تقسم رابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات يقضي ب االجتماع ال  إلى نظر ووفقا لذلك، قدم اقتراح     

بالنسبة للناقلين الجويين وطراز الطائرات حسب الخدمات المنتظمة وغير المنتظمة فيما يتعلق بالعمليات الدوليـة والمحليـة،      
 والحركة المعبر عنهـا فـي شـكل األطنـان           لمناظرةا السعة عالوة على    لمتريةايجري اإلبالغ عنها سنويا باألطنان      وأن  

 .الكيلومترية المتاحة واألطنان الكيلومترية المنقولة

 من حساب استهالك الوقـود العـالمي        ،ن النمط المقترح لجمع البيانات، باإلضافة إلى تطبيقات أخرى        وسيمكّ ٣-٤
 واعتمده الفريـق  لمعنية بحماية البيئة في مجال الطيران الجنة  الالذي أوصت به     كفاءة الوقود مقياس   الدولي وتطوير    للطيران

 الوقـود   أي،  وتغير المناخ الدولي  الطيران  بشأن  الدولي المعني بالطيران وتغير المناخ وأيده الحقا االجتماع الرفيع المستوى           
 .المستهلك في الطن الكيلومتري المنقول
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 عشر لفريق خبراء اإلحصاءات في اقتراح عرضته األمانـة العامـة، أوصـى              بعد أن نظر االجتماع الرابع     ٤-٤
 وأيد نموذجـا اقترحتـه األمانـة     التجارييننين الجويي الناقلن جانبم الوقود  استهالك الفريق بتقديم عملية جمع جديدة بشأن     

 ).بل البضائع الصرفةالركاب مقا(العامة بغرض جمع هذه البيانات باإلضافة إلى تضمينه بندا يتعلق بتحديد طراز الطائرات 

 واللجنـة  ،وتغير المناخالفريق الدولي المعني بالطيران     (بناء على المناقشات التي جرت في مختلف المنتديات          ٥-٤
ثـر انعقـاد   علـى أ  ) المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران واالجتماع الرفيع المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ             

، قدم اقتراح بتضمين بند في النموذج بشأن نصيب أنواع الوقود البديلة فـي              فريق خبراء اإلحصاءات  االجتماع الرابع عشر ل   
النموذج الذي يتضمن توصية االجتماع الرابع عشر لفريق خبـراء اإلحـصاءات   ) أ (لتذييلا  ويبين   .مجمل الوقود المستهلك  

 .واالقتراح المذكور

 الرحلةجمع بيانات استهالك الوقود بناء على مرحلة  -٥

منذ انعقاد االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات، جرت تطورات لها مغزاها فيما يختص باالتجـار           ١-٥
 .الطيران في نظام االتحاد األوروبي لالتجار في االنبعاثاتمام في انبعاثات الطيران، بما في ذلك انض

والحركـة  ) استهالك الوقـود  (االنبعاثات   لالتجار في االنبعاثات، يجب رصد       بموجب نظام االتحاد األوروبي    ٢-٥
هذا، مع األخذ في الحسبان أنه يجري أو سيجري تقديم هذا النوع مـن           .  حسب مراحل الرحلة وحسب الناقل الجوي المعني      

 ناقـل   ٢٧٠٠ ا يقدر بحـوالي   مسيقع تحت قائمة نظام االتحاد األوروبي لالتجار في االنبعاثات          (أنظمة الرصد بشكل واسع     
تفادي المتطلبات التي تدعو إلـى أن تنـشئ       وينبغي   إلى االيكاو،    قدم اإلبالغات أن تستفيد منهم الهيئات التي ت      وينبغي) جوي
 .الناقلون الجويون أنظمة أخرى من أجل إبالغ استهالك الوقود والحركة إلى االيكاو/الدول

ا تساعد كذلك فـي حـساب       وبيانات الحركة حسب مرحلة الرحلة ربم      وتجدر اإلشارة إلى أن استهالك الوقود      ٣-٥
وهكذا يمكـن إلـى   .  تغير المناخ شأنباستهالك الوقود حسب بلد المغادرة الذي تقتضي تبليغه اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية    

  عبـر ،تغير المناخ مـع عمليـة االيكـاو    بشأنحد ما مواءمة عملية اإلبالغ التي تضطلع بها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  
 .استخدام البيانات حسب مرحلة الرحلة، مما سيمكن االيكاو على األقل من الشروع في إجراء عملية التحقق

وبناء على ذلك، وكخيار لإلبالغ عبر استخدام النموذج الذي أيده االجتمـاع الرابـع عـشر لفريـق خبـراء            ٤-٥
 ،فيذ العملية الجديدة لجمع بيانات استهالك الوقود      اإلحصاءات، قدم اقتراح بأن تنظر الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاءات في تن          

 ).ب (التذييل في اردو بواسطة نموذج ،استنادا إلى نهج مرحلة الرحلة

 لمطلوب من الشعبةاجراء اإل -٦

  :الشعبة مدعوة إلى ١-٦
 الناقلين الجويين التجاريين، كما أوصى      ن جانب من تعتمد تقديم عملية جمع جديدة بشأن استهالك الوقود          أ  ) أ 

 .جتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءاتاالذلك ب

من أجل هذه العمليـة وأن تعتمـد   )) ب(و) أ (التذييلينبيردان (أن تختار نموذجا لإلبالغ من بين خيارين      )ب 
 .الخيار الذي وقع عليه االختيار

— — — — — — — — 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
………………….. …………………. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

………………….. ………………….. ……………….. …………….. ……………. ……………….. …………….. …………….. ……………….. ……………. ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………… ……………. ……………….. ………….. ……………. ……………….. …………………

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

AIR TRANSPORT REPORTING FORM

Scheduled Non-scheduledScheduled Non-scheduled Schedueld Non-scheduledAircraft type

Manufacturer and Model

FUEL CONSUMPTION AND TRAFFIC - COMMERCIAL AIR CARRIERS

International services Domestic services Total services (international and domestic)

APPENDIX A STA/10-WP/21
Appendix A
English only

— — — — — — 



FORM xx

Contact 

person: State:

Organization: Airline:

Tel:

Fax: Year:

E-mail:

% of drop-in
Fuel consumed Tonne- Tonne- Fuel consumed Tonne- Tonne- biofuels
(metric tonnes) kilometres kilometres (metric tonnes) kilometres kilometres (total

From To Passenger Freighter performed avaiable performed avaiable services) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% of drop-in
Fuel consumed Tonne- Tonne- Fuel consumed Tonne- Tonne- biofuels
(metric tonnes) kilometres kilometres (metric tonnes) kilometres kilometres (total

Passenger Freighter performed available performed available services) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Manufacturer and Model

Scheduled services

Scheduled services Non-scheduled servicesAircraft type

Stations Manufacturer and Model

Non-scheduled services

INTERNATIONAL SERVICES

DOMESTIC SERVICES

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

AIR TRANSPORT REPORTING FORM

FUEL CONSUMED AND TRAFFIC - COMMERCIAL AIR CARRIERS

Aircraft type

APPENDIX B STA/10-WP/21
Appendix B
English only

 -END-




