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  رة العاشرة لشعبة اإلحصاءاتالدو
  ٢٧/١١/٢٠٠٩ إلى ٢٣/١١ مونتريال، من

  جمع البيانات وتحليلها ونشرها : من جدول األعمال١٢البند 

  اراتالمط: مراجعة وضع اإلبالغ الحالي
  )ANSPs( خدمات المالحة الجوية مقدموو

  )ة العامةناورقة مقدمة من األم(

  الموجز
 خدمات المالحة ومقدمي المطارات التي جمعتها اإليكاو بشأنتغطي هذه الورقة اإلحصاءات 

وإلى جانب عرض كّل برنامج، .  التي وزعتها اإلبالغ للنقل الجوينماذجمن خالل الجوية 
واستخداماته األساسية، ومدى شمول اإلبالغ، تنظر هذه الورقة أيضاً في المنافع المحتملة 

دخال تحسينات إضافية على شمولية البيانات  عمليات إبالغ جديدة من أجل إجراء تنفيذ
  .وفائدتها

   .٨ في الفقرة شعبةالالمعروض على اإلجراء يرد 

 المقدمة  -١

 خدمات المالحة   ومقدمي اإلبالغ للنقل الجوي بشأن المطارات       نماذجتنفيذ التغييرات األخيرة التي أثّرت على       بدأ    ١-١
 نمـوذج  من ٢٠٠٠وجرى تنفيذها بشكل كامل في نسخة العام   ،  )STA/9(حصاءات   لشعبة اإل  الجوية إثر انعقاد الدورة التاسعة    

 .اإلبالغ للنقل الجوي

 )I-S( و)I(حركة المطار نموذجا   -٢

 بالنسبة لكّل   )I( النموذج من خالل    ١سنةع  يجري جمع إحصاءات حركة المطارات على أساس شهري أو كّل رب            ١-٢
 :الحركة الجوية الدولية ويتوافق مع المعايير التالية مفتوح أمام  متعاقدةةدولكّل  في مطار

 في المائة على األقل من مجموع وحدات الحركة التجارية          ٩٠ توازي   أن تكون الحركة اإلجمالية للمطار      )أ
  لجميع مطارات الدولة؛)المنتظمة وغير المنتظمة(الدولية 

 . السنة، على أن يعتمد المعيار األقّل تقييداً وحدة حركة دولية في١٠٠٠أو أن تكون لدى المطار أقّل من   )ب

                                                             
 .لبيانات اإلبالغ لثالثة أشهر متتالية من كّل ربع سنةالنموذج  تسعي  ١
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وضـعت  ،   الدورة التاسعة لشعبة اإلحصاءات     توصيات من) ب ١٢إلى جانب ذلك، واستناداً إلى التوصية رقم          ٢-٢
 علـى أسـاس      متعاقدة ةدولكّل  ، لجمع بيانات الحركة من جميع مطارات        )I-S(النموذج   وإبالغ جديد ه  نموذج  األمانة العامة   

  .سنوي
، )I( النمـوذج ، مثّلت البيانات التي جرى جمعها بواسـطة  ٢٠٠٧ المنتهية في العام    السنوات الثالث فترة  خالل    ٣-٢

بيانـات حركـة    تلقت اإليكـاو  ٢٠٠٧ وفي العام . من مجموع حركة المسافرين الدولية، كمعدل وسطي في المائة  ٨٥حوالى  
 على صعيد حركـة  لو أن بعض الدول الكبرىو.  دولة وإقليم  ٨٩ي  أو مجموعة مطارات دولية ف    دولي   مطار   ٤٠٠جوية من   
 ذكر أنه جرت    لكن يجب . ، لكانت التغطية أعلى بكثير    )I(النموذج   التي لم تقدم بيانات اإلبالغ، فعلت ذلك بواسطة          ٢المطارات

بيانات ل إلى قاعدة اإليكاو ل    لمعنية،في بعض الحاالت، إضافة هذه البيانات السنوية المأخوذة من المواقع اإللكترونية للمطارات ا            
ستجري مناقـشة  و. يتهاتغطمستوى تمثيل الحركة التي تمت  في وقت الحق، وبذلك جرت زيادة      )ISDB( اإلحصائية المتكاملة 

 في كـّل دولـة   توسيع عملية جمع بيانات حركة المطارات لتشمل تلك المطارات التي لديها مكون حركة محلية مهم   باالقتراح  
 فائـدة   وفي حال الموافقة عليه، فإنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في         . )STA-WP/13(عمال  ألجدول ا  من   ٤بند  ال قدة، بموجب متعا

 .هذه البيانات

بيانات حركة المطارات من كـّل دولـة   اجمالي  إلى جمع  الهادف)I-S( النموذجه بعد إدخال  كذلك يجب ذكر أن     ٤-٢
في إدخال هذه البيانات إلى قاعدة البيانات       الفنية   بعض الصعوبات     األمانة العامة  عضو في اإليكاو على أساس سنوي، واجهت      

وجرى التغلّب على هذه الصعوبات في وقت سابق من هذه السنة، عندما جرى رفع كفاءة قاعدة البيانات             . اإلحصائية المتكاملة 
 .اإلحصائية المتكاملة

 )J( النموذج –البيانات المالية للمطارات   -٣

١-٣  النموذج  ستخدم  ي)J (    ونفقات، واستثمارات المطارات الدولية الرئيسية فـي الـدول   دخللجمع إحصاءات بشأن ،
تضم معلومات مالية عن المطارات      عملية جمع علنية لبيانات    الحالة الوحيدة المعروفة ل    وهذه هي . المتعاقدة على أساس سنوي   

 توجد مشكلة كبرى ما يتعلّق بالحركة، في غير أنه . ألوضاع المالية للمطارات  جداً للدراسات بشان ا   بشكل معياري، وتعتبر قيمة     
 . تتمثّل في أن بعض المطارات أو مجموعات المطارات الكبرى ال تقوم باإلبالغبالنسبة لعملية جمع البيانات هذه

 ضـعف معـدل   ، قد يعود أحـد أسـباب  )Doc 9703 الوثيقة (تقرير الدورة التاسعة لإلحصاءاتكما ورد في   ٢-٣
 بـسحب معارضـته الرسـمية لجمـع     )ACI( ، إلى أنه على الرغم من قيام المجلس الدولي للمطارات     النموذج ااالستجابة لهذ 

بيانات، وتـرك الحريـة     الجمع   على أساس معياري، فإن المجلس ما زال غير موافق على شروط             البيانات المالية للمطارات  
وفي ذلك الوقت، كان يؤمل بأن يؤدي تليين موقف المجلس          . زويد اإليكاو ببياناتها المالية   للمطارات لتقرير ما إذا كان ينبغي ت      

 إضافي ترسـله  نموذج، وبالتالي تقليص الحاجة إلى وضع     )J( النموذجالدولي للمطارات إلى المساعدة في زيادة المساهمة في         
 .ة للمطاراتاإليكاو لجمع هذه البيانات ألجل التقارير بشأن األوضاع االقتصادي

، بعمليـة جمـع   )J(النموذج  جمع البيانات بواسطة  استمرت عملية إكمال من تحسن الوضع، إال أن على الرغم   ٣-٣
 الذي تجريـه اإليكـاو      نصف السنوي االستقصاء   كّل سنتين لتأمين متطلبات      من خالل استبيان يرسل   بيانات حسب االقتضاء    
 مطاراً دوليـاً    ١٩١، تلقّت اإليكاو بيانات مالية من       ٢٠٠٧وفي العام    .حة الجوية  خدمات المال  ومقدميالقتصاديات المطارات   

، مثّلـت البيانـات   ٢٠٠٧وعلى مدى فترة السنوات الثالث المنتهية في العام .  دولة وإقليم ٧٠ من   أو مجموعة مطارات دولية   
 . المنتظمةلدوليةاالركاب حركة  في المائة كمعدل وسطي، من ٥٤، )J( النموذجالمقدمة بواسطة 

                                                             
وزارة النقل األميركية بيانات حركة المطارات بحد ذاتها، ويجري اإلبالغ عـن بيانـات المطـارات    ال تجمع . الواليات المتحدة على سبيل المثال    ٢

  .كيينياقلين الجويين األمروالتي تغطي فقط حركة الن) ٤١رقم  (وزارة النقلنموذج بواسطة 
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 )K( النموذج –الطريق أثناء  للتجهيزات البيانات المالية  -٤

الطريق، ونفقاتها، واستثماراتها،   التجهيزات أثناء    عائدات المنظمات المسؤولة عن تأمين خدمات        يجري تسجيل   ١-٤
.  دولة وإقلـيم ٥٠ خدمات مالحة جوية في مقدم ٨٩، تلقت اإليكاو بيانات مالية من    ٢٠٠٧وفي العام   . )K( النموذجسنوياً في   

علـى  ، ا النمـوذج  مثّلت البيانات التي جرى تقديمها بواسطة هـذ       ،٢٠٠٧وعلى مدى فترة السنوات الثالث المنتهية في العام         
ـ . الرحالت المغادرة في المائة من إجمالي الحركة التي جرى قياسها استناداً إلى عدد       ٧٠ ي، حوال أساس المتوسط المقدر   ي  وف

تغطية حجم  رتفع  ي ومالياً، يتوقع أن      إدارياً ينستقلم خدمات المالحة الجوية في الدول المتعاقدة        مقدميظل االتجاه السائد لجعل     
 وهذه هي الحالة الوحيدة المعروفة لعمليـة جمـع   .)K(النموذج قدمون البيانات بواسطة  الخدمات الذين ي مقدميالبيانات وعدد   

 خدمات المالحـة  لمقدميات بشان األوضاع المالية ومات مالية بشكل معياري، وتعتبر قيمة جداً للدراسعلنية لبيانات تضم معل   
 .الجوية

 )L( لنموذج ا–الطريق الخدمات أثناء ات حركة ئيإحصا  -٥

١-٥  النموذج  ستخدم  ي)L(        ك ضمن إقليم معلوماتمعلومـات الطيـران   إقليم/طيرانال لجمع عدد الرحالت التي تتحر 
وفـي  . قليم معلومـات الطيـران  أو إالمنطقة الخاصة بها ضمن إقليم مراقبة      خطط الرحالت   والتي جرى تقديم    سنويا  لوي  الع

وعلى مدى فتـرة الـسنوات      .  دولة وإقليم  ٤٨ خدمات مالحة جوية في      مقدم ٧١بيانات مالية من    ، تلقت اإليكاو    ٢٠٠٧ العام
، علـى أسـاس المتوسـط المقـدر       ،  النموذج اهذ التي جرى جمعها بواسطة      ، مثّلت البيانات  ٢٠٠٧الثالث المنتهية في العام     

وستجري مناقـشة مـستقبل     . عالمية التي جرى قياسها استناداً إلى عدد الرحالت المغادرة         في المائة من الحركة ال     ٦٥ حوالي
بـشأن  عالميـة  اء قاعدة بيانات إقليم معلومات الطيران العلوي، واقتراح إنش  / حركة إقليم معلومات الطيران    عملية جمع بيانات  

 .)STA/10-WP/17(جدول األعمال  من ٧بند الحركة الطائرات، بموجب 

 ستخدامات المعروفة لجمع البياناتاال  -٦

، هـي    المالية م خدمات المالحة الجوية، وبياناته    ومقدمي حركة المطارات بيانات   اتعوجمم على الرغم من أن     ١-٦
انات الخاصة بالناقلين الجويين، إال أنها أثبتت فائدتها للدراسات بـشأن اقتـصاديات المطـارات               أقلّّ تمثيالً من مجموعات البي    

اإليكاو لإلبالغ مفيدة أيضاً للدول، ألنها تؤمن لها إطار عمل يـساعد العديـد             نماذج  عتبر   وتُ . خدمات المالحة الجوية   ومقدمي
تساعد اإليكـاو  النماذج ضالً عن ذلك، فإن البيانات الواردة في هذه   ف. منها على تطوير مجموعات بياناتها وأنظمتها المحاسبية      

 خـدمات   ومقـدمي  الخاصة بالمطارات    على إجراء دراستها نصف السنوية بشأن البيانات المالية، وبيانات الحركة والتوظيف          
 .المالحة الجوية

 اإلبالغعملية التغطية و  -٧

 خدمات المالحة الجوية أعلى مما هـي  ومقدميالمطارات بأنشطة ة اإلبالغ المتعلق جنماذمكن أن تكون تغطية  ي  ١-٧
 خدمات المالحة الجويـة، عبـر   ومقدمي لتحسين تغطية هذه االستمارات للمطارات  وقد اتخذت األمانة العامة إجراءات    . عليه

  .ى المساهمة أكثر لتشجيع الدول المتعاقدة عل،٣تعزيز آلية التذكير في نظام قاعدة البيانات اإلحصائية المتكاملة
بواسـطة برنـامج    كما ذكر أعاله، فإن اإليكاو ترسل كّل سنتين استبياناً الستكمال البيانات التي يجري جمعها                 ٢-٧

ولتقليص متطلبات إبالغ البيانات بالنسبة للدول، وما تمثّلـه مـن عـبء    ). L إلى  Iمن   (النماذجاإلحصاءات العادي بواسطة    
قترح أن يجري دمج االستبيان الذي ترسله اإليكاو كّل        ضمن برنامج النقل الجوي، ي    البيانات   جمع    عليها، وتوحيد عملية   إداري

اإلبالغ للنقل الجوي المتعلقة بالهيئات نفسها،      نماذج   خدمات المالحة الجوية، مع      ومقدميسنتين لجمع بيانات بشأن المطارات      

                                                             
  ).IP/1أنظر  (٢٠١٠ اإلحصائية المتكاملة في العام من المقرر تنفيذ مرحلة ثالثة لرفع كفاءة قاعدة البيانات 3
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 جـدول األعمـال      مـن  ٦ و   ٥ن  بنـدي القشة هذا الدمج بموجب     ري منا ـوستج). L إلى   Iمن   (النماذج،  وعلى وجه التحديد  
)STA/10-WP/16(. 

 لتحسين عملية اإلبـالغ والتغطيـة       .)STAP/14-11( توصيات االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات        ٣-٧
 دارة وطنيـة للطيـران  تقوم كّل إ خدمات المالحة الجوية، أوصى الفريق بأن     ومقدمياإلجمالية للبيانات اإلحصائية للمطارات     

وأوصى أيضاً بإعداد قائمة بنقاط االتصال تكون متـوافرة بواسـطة      . المدني بإيجاد نقطة اتصال ضمن منظمتها لهذا الغرض       
 .تقاسم الجهود بين الدول المتعاقدةموقع اإليكاو اآلمن، من أجل تسهيل جمع البيانات و

  الشعبةالمعروض علىاإلجراء   -٨

  :ى القيام بما يلي الالشعبةتدعى   ١-٨
 خدمات المالحة الجوية، وتقديم وجهات نظرهـا بـشأن          ومقدميراجع برامج إحصاءات المطارات     تأن    )أ

 تي يمكن اعتمادها لتعزيز فائدتها؛المستقبل والوسائل ال

 خدمات المالحة الجوية ضمن اإلدارة الوطنيـة  ومقدمي بالنسبة للمطارات توصي بإيجاد نقطة اتصالأن    )ب
بالنـسبة لهـذه    يران المدني في كّل دولة متعاقدة، من أجل تحسين عملية إبالغ البيانات اإلحـصائية               للط

 الهيئات؛

 بواسطة موقع اإليكاو اإللكتروني اآلمـن مـن أجـل        أن توصي بجعل قائمة نقاط االتصال هذه متوافرة         )ج
 .تسهيل جمع البيانات وتقاسم الجهود بين الدول المتعاقدة

  ى ـــ انته


