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  الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاءات
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  األعمال جدول من ٨ البند عن التقرير مشروع

  .من جدول األعمال ٨، على مشروع التقرير عن البند ٢٦/١١/٢٠٠٩وافقت الجلسة العامة، في   
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  الطائرات المدنية المسجلة وجمع البيانات عن التجهيزات والمعدات األرضية  :من جدول األعمال ٨البند 

  )WP/18( بالسجل الموجودة المدنية الطائرات
  الوثائق  ١-٨
من حيث المبـدأ علـى    ٢٠٠٦ديسمبر /أن المجلس وافق في كانون الثاني WP/18جاء في ورقة العمل    ١-١-٨

وبالتـالي  ، من اتفاقية الطيران المدني الـدولي  ٢١قواعد تقديم البيانات الهامة بشأن الطائرات المسجلة في الدول وفقا للمادة 
تحديد الشروط الالزمة إلعداد قاعدة بيانات جديدة في اإليكاو ستغطي المعلومـات المتعلقـة بفـرادى الطـائرات المدنيـة      

ويمكن أن تستخدم اإليكاو قاعدة البيانات هذه السـتخراج المعلومـات   . الموجودة بالسجل حسب جنسيتها وعالمات التسجيل
غير أن االجتمـاع الرابـع   ).  H(جودة بسجل شبيه بتلك المجمعة حاليا بواسطة النموذج المجمعة عن الطائرات المدنية المو

عشر لفريق خبراء اإلحصاءات اقترح أنه التخاذ قرار مستنير في هذا الشأن، ينبغي لألمانة العامة أن تجري مقارنـة بـين   
ووردت هـذه  . سجل الـدولي للطـائرات المدنيـة   والبيانات المتاحة بواسطة ال) H(البيانات المجمعة حاليا بواسطة النموذج 

حصـاءات للنظـر   دعوة من شعبة اإل WP/18وفي ضوء هذه النتائج، تضمنت ورقة العمل . المقارنة في التذييل بهذا التقرير
  ).H(النموذج  في الشروط التي قد يـتوقف بموجبها عن جمع بيانات الطائرات المدنية الموجودة بالسجل بواسطة

  قشةالمنا  ٢-٨
ذكرت شعبة اإلحصاءات أنه قد يكون هناك بعض التأخير قبل أن تصبح قاعدة البيانات جاهزة للعمل   ١- ٢-٨

إلى مواصلة  وخالل المرحلة المؤقتة، ستحتاج اإليكاو). H(وتتمكن األمانة العمل من استخدام هذه البيانات إلعداد النموذج 
شعبة اإلحصاءات أيضا أنه خالل السنوات  توذكر). H(تلقي بيانات الطائرات المدنية الموجودة بالسجل باستخدام النموذج 

تقديم هذا النموذج، كان هناك  حث الدول علىومن أجل  .اضا كبيراانخف )H(الماضية، انخفض عدد الردود على النموذج 
  . اقتراح بتبسيطه كي يسهل على الدول التي لديها نظم آلية تقديم تقاريرها

  .ووافقت شعبة اإلحصاءات على التغييرات المقترح إدخالها واعتمدت التوصية التالية  ٢- ٢-٨
  ٨/١التوصية   
  :توصي شعبة اإلحصاءات بالقيام بما يلي  
)  H(ن المعلومات عن الطائرات المدنية الموجودة بالسجل بواسطة استخدام النمـوذج  حث الدول على اإلبالغ ع  )أ 

، وينبغي لإليكاو أن تبسط نموذج اإلبالغ وكذلك التعليمات ذات الصـلة،  الطائرات المدنية الموجودة بالسجل - 
 :وذلك على النحو التالي

 فـي  الواردة المجاميع بتحصيل واالكتفاء آخرين ومشغلين تجاريين مشغلين إلى حاليا المتّبع التقسيم إلغاء  ) ١
  ؛))d( العمود( الثاني والجزء)) g( و) f( العمودان( األول الجزء

 الـوطني  بالسـجل  الموجـودة  المدنية الطائرات على تقتصر عنها اإلبالغ ينبغي التي اإلحصاءات جعل  )٢
  ؛من السنة المبلغ عنهاديسمبر  ٣١ في للطيران صالحيتها ثبت شهادات لديها التي

ـا  األخـف  المسـجلة  المركبات لجميع) H( النموذج في عنها المبلغ اإلحصاءات تضمين عدم  )٣  مـن  وزن
 ذات الشـراعية  والطـائرات  محليـا،  أجزاؤهـا  تُجمع التي والطائرات التجريبية، لألغراض الطائرات
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ـائرات  جدا الخفيف الوزن ذات والطائرات التدريبية، أو الرياضية لألغراض االحتياطية المحركات  والط
  .الجيروسكوبية

البيانـات التـي تتسـلمها    ، ينبغي أن تكمل اإليكـاو  )أدناه) ج(انظر الفقرة الفرعية (ريثما يتقرر خالف ذلك   )ب 
باالستفادة من المعلومات الواردة من قاعدة البيانات الجديدة بشأن الطـائرات   وذلك) H(بواسطة النموذج 

 من اتفاقية شيكاغو؛ ٢١ ة الموجودة بالسجل المعمول بها في االيكاو وفقا للمادةالمدني

بعدما تتأكد األمانة العامة أنه يمكـن  ) H(توصية المجلس بالنظر في مسألة التوقف عن استخدام النموذج   )ج 
 .بواسطة جمع البيانات الجديدة) H(تحقيق التغطية الشاملة للنموذج 

  )WP/19(جوية الموجودة على متن الطائرات والمعدات الموجودة على األرض قائمة بمعدات المالحة ال

  الوثائق  ٣- ٨
قواعد القرارات التي تشمل وضع معايير دولية للطيران المدني والأن  WP/19جاء في ورقة العمل   ١- ٣-٨

في الغالب  تحتاج الفضائيالجوية التي تؤثر في تصميم واستخدام معدات المالحة الجوية واإللكترونيات والتوصيات الدولية 
فإن تخطيط نظم المالحة الجوية يشمل إجراء دراسات اقتصادية  ،وفضال عن ذلك . لآلثار المالية المترتبة عليها ديرإلى تق
هذه الدراسات التي يشمل كل منها تقديرا للتكاليف توفر البيانات الكاملة بشأن عداد ويتطلب اإلجراء الفعال إل . ومالية

هذه  تقدمبناء عليه، و. الفضائية على متن الطائرةالجوية عدات المالحة الجوية الموجودة على األرض وااللكترونيات م
  .اتلإلحصاءالعادي إليكاو االورقة تحليال لفرص إدراج هذا النوع من البيانات في برنامج 

عرضـا عـن قاعـدة بيانـات      )يوروكنترول(المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية كما قدم أحد ممثلي   ٢-٣-٨
  ".EUROCONTROL PRISME"أساطيل 

  المناقشة  ٤-٨
البيانات المقترحة على اإلدارات الوطنية عدة دول عن قلقها إزاء العبء اإلضافي الذي ستضعه  تأعرب  ١- ٤-٨

ات هذه تتجاوز النطاق ع البيانرحت بعض الدول أيضا أن عملية جمتقاو. المعنية بالطيران المدني ومشغلي الطائرات
  . من اتفاقية شيكاغو ٦٧المنصوص عليه في المادة 

تقدم، ولتخفيف العبء الذي تتحمله الدول ومشغلو الطئرات، وافقت شعبة االحصاءات على  ما وبناء على  ٢- ٤-٨
  :التوصية التالية
  ٨/٢التوصية   
  :توصي شعبة اإلحصاءات بالقيام بما يلي  

إنشاء فريق عامل مشترك بين اإليكاو والصناعة إليجاد السبل والوسائل الالزمة لجمع البيانات عن معدات 
 .المالحة الجوية الموجودة على متن الطائرات والمعدات الموجودة على األرض

----------- --
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  التذييل

 Hمقارنة بين البيانات الواردة في النموذج 

  وبيانات السجل الدولي للطائرات المدنية

وبين البيانات الحالية الواردة في السجل  ٢٠٠٨لعام  Hيتضمن الجدوالن أدناه مقارنة بين البيانات المبلغ عنها في النموذج 
  ). register.com/-http://www.aviation(عها على االنترنت الدولي للطائرات المدنية المتاحة عبر موق

  عدد الطائرات حسب االقليم االحصائي  : E1الجدول 

 Hالنموذج   االقليم
)٢٠٠٨(  

السجل الدولي 
  للطائرات المدنية

  )الحاليةالبيانات (
  عدد الدول المشتركة

  ١٠  ٢٢  ٢٤  أوروبا
  ١  ٨  ٥  أفريقيا

  ٠  ٤  ١  الشرق األوسط
  ٣  ٨  ١٥  آسيا والمحيط الهادئ

  ١  ٢  ١  أمريكا الشمالية
  ٠  ٣  ٥  أمريكا الالتينية والكاريبي

  ١٥  ٤٧  ٥١  المجموع

  *دد الطائراتع  : E2الجدول 

 Hالنموذج   االقليم
)٢٠٠٨(  

السجل الدولي 
  للطائرات المدنية

  )الحاليةالبيانات (
  ٤٤ ٠٠٤  ٤٠ ٥٩٦  أوروبا
  ٤ ٤٠٨  ٧٦١  أفريقيا

  ٢٧٨  ٣٢  الشرق األوسط
  ١٤ ٨٣٠  ٥ ٣٧٧  آسيا والمحيط الهادئ

  ٣٥٤ ٤٩٨  ٢٥ ٥٥٦  أمريكا الشمالية
  ١ ١٨١  ٧٨٦  أمريكا الالتينية والكاريبي

  ٤١٩ ١٩٩  ٧٣ ١٠٨  المجموع

الطائرات التي تعمل بمحركات فقط، مع استبعاد الطائرات الشراعية والطائرات ذات الوزن : مالحظة* 
  .الخفيف والطائرات الجيروسكوبية
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