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  الدورة الثامنة والثالثون -الجمعیة العمومیة 
  اللجنة االقتصادیة

 الرصد والتحلیل —بیانات الطیران  من جدول األعمال: ٤٣البند رقم 

 برنامج اإلحصاءات في االیكاو

  مجلس االیكاو) (ورقة مقدمة من

  الموجز التنفیذي
تتضمن ورقة العمل هذه تقریرا عن األنشطة المتعلقة ببرنامج اإلحصاءات في االیكاو الذي یقدم للدول األعضاء 
ولصناعة النقل الجوي ومجتمع الطیران المدني بصفة عامة بیانات إحصائیة موثوقة وفقا ألحكام المرفق (ب) من قرار 

   الموحد لسیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي. البیان: ٢٠- ٣٧الجمعیة العمومیة رقم 
  یرجى من الجمعیة العمومیة القیام بما یلي: االجراء:

  استعراض المعلومات والتقییم المعروضین في هذه الورقة؛  ) أ
 ؛٥ل اإلحصاءات الواردة في الفقرة خطة األعمال المستقبلیة للمنظمة في مجا المصادقة على  ) ب
 .٢٠- ٣٧المعلومات الواردة في هذه الورقة لتحدیث قرار الجمعیة العمومیة النظر في   ) ج

األهداف 
 االستراتیجیة:

حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل  —للمنظمة  ورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتیجي (ج)
 الجوي.

العمل هذه رهنا بتوافر الموارد في المیزانیة سیتم االضطالع باألنشطة المشار إلیها في ورقة  اآلثار المالیة:
 و/أو من مساهمات من خارج المیزانیة. ٢٠١٦-٢٠١٤البرنامجیة العادیة للفترة 

  ، البیان الموحد بشأن سیاسات اإلیكاو المستمرة في مجال النقل الجويA38-WP/55 المراجع:
Doc 10008اللجنة االقتصادیة للجمعیة العمومیة، الدورة السابعة والثالثون ، تقریر  

Doc 9958،  ٢٠١٠أكتوبر  ٨(في القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة(   
Doc 9932 ،تقریر الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاءات 
Doc 9060 ،دلیل مرجعي بشأن برنامج احصاءات االیكاو  
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 معلومات أساسیة  - ١

بالحاجة إلى وضع إحصاءات كاملة وشاملة وموثوقة للطیران وتحدد المادة  ١٩٤٤تعترف اتفاقیة شیكاغو عام  ١- ١
من المجلس أن یطلب  ٥٤مهمة االیكاو المتمثلة في جمع البیانات من كل دولة متعاقدة. وبشكل متوازي، تتطلب المادة  ٦٧

على إمكانیة قیام المجلس  ٥٥ة بتشغیل الخدمات الجویة الدولیة، بینما تنص المادة ویجمع ویدرس وینشر المعلومات المتعلق
 بالبحث في جمیع جوانب النقل الجوي التي تكتسي أهمیة دولیة.

من االتفاق المبرم بین منظمة األمم المتحدة واالیكاو كوكالة  الخدمات اإلحصائیةبعنوان  ١٣وفي المادة  ٢- ١
متحدة، توافق كلتا المنظمتین على تضافر جهودهما لجمع البیانات اإلحصائیة على نحو فعال متخصصة في منظومة األمم ال

لتفادي االزدواجیة في الجهود ولتخفیف العبء الملقى على كاهل الدول إلى الحد األدنى. واعترفت األمم المتحدة باالیكاو 
بالطیران المدني وتحلیلها ونشرها وتوحیدها وتحسینها  باعتبارها الوكالة المركزیة المسؤولة عن جمع اإلحصاءات المرتبطة

وتعمیمیها. والجدیر بالذكر أن اشتراكات الدول األعضاء تستند إلى نظام األمم المتحدة للتصنیف وكلها تأخذ في االعتبار أیضا 
 إحصاءات الحركة الجویة.

 أنشطة االیكاو في مجال اإلحصاءات  - ٢

واصلت األمانة العامة تنفیذ التوصیات واالستنتاجات الصادرة عن الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاءات  ١- ٢
(STA/10) تقریرفي  ٢٧. وتم توثیق هذه التوصیات واالستنتاجات الـ٢٧/١١/٢٠٠٩إلى  ٢٣من  مونتریال، التي عقدت في 

 .)(Doc 9932 الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاءات

 (STA/10)صیات واالستنتاجات العشرة الصادرة عن الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاءات وفیما یتعلق بالتو  ٢- ٢
والمتعلقة تحدیدا بنماذج اإلحصاءات، فقد تم إدخال التغییرات في النماذج الحالیة وبدأ العمل بنماذج جدیدة للبیانات، خاصة 

) بأن ١٩/٩/٢٠١١المؤرخ في  (SD 13/1-11/66نظمة ). وتم إبالغ الدول بواسطة كتاب المMبشأن استهالك الوقود (النموذج 
. وقد ُوضعت طبعة جدیدة من ١/١/٢٠١٢استخدام النماذج الجدیدة والمنقحة لبرنامج إحصاءات االیكاو سیكون ابتداء من 

یكاو، دلیل مرجعي بشأن برنامج اإلحصاءات لال، الذي یحمل اآلن العنوان  (Doc 9060) دلیل برنامج اإلحصاءات في االیكاو
 .٢٠١٣وسیكون متاحًا في النصف الثاني من عام  وهو یدخل السمات الجدیدة لبرنامج اإلحصاءات في االیكاو

وفیما یتعلق بالتوصیتین المتعلقتین باستخدام نموذج جدید بشأن الحوادث والوقائع الخطرة التي تحدث للطائرات  ٣- ٢
 دخلة على العملیات القائمة لجمع بیانات السالمة.المدنیة، فقد ُأجل اإلجراء نتیجة لعملیات التنقیح الم

وعلى أساس تقییم األولویات، والقیود المفروضة على المیزانیة والتطورات األخیرة في أنشطة المنظمة، الزالت  ٤- ٢
هناك بعض التوصیات التي لم تنفذ بعد. وفي هذا الصدد، من المقرر تقدیم مقترحات منقحة إلى االجتماع الخامس عشر 

 بغرض استعراضه لها والنظر فیها. (STAP/15)یق خبراء اإلحصاءات لفر 
على مر السنوات  (ISDB)وتواصلت عملیة إدخال التحسینات على قاعدة البیانات اإلحصائیة المتكاملة  ٥- ٢

زید من كما أدى تزامن الرموز المرجعیة إلى تحقیق م الثالث الماضیة وتمت زیادة االستخدام اآللي لمهام تجهیز البیانات.
 االتساق فیما بین قواعد بیانات االیكاو المختلقة.
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 الترویج والنشر - ٣

 +ICAOdata: على االنترنت الجدید االیكاو اإلحصائي رنامجبإطالق  ١- ٣

تحسنت عملیة نشر البیانات المجمعة في إطار برنامج اإلحصاءات في االیكاو بواسطة قاعدة البیانات  ١- ١- ٣
ICAOdata+  الجدیدة على اإلنترنت، وهي أداة سهلة االستخدام تمكن المستخدمین لها من تحدید التمثیل الجغرافي للبیانات
. وتوفر أیضا أداة عامة لمقارنة بیانات الطیران بحیث تستجیب الحتیاجات المستخدمین  )(http://stats.icao.intوفق الحاجة 

: الحركة الجویة للناقلین الجویین، والحركة الجویة +ICAOdataقاعدة بیانات في ن الداخل والخارج. وتوجد حالیا ست وحدات م
أسطول الناقلین و حسب مرحلة الطیران، والشؤون المالیة للناقلین الجویین، والحركة الجویة للمطارات، ومنشأ ومقصد الرحالت، 

انات هذه متاحة مجانا لجهات االتصال في مجال اإلحصاءات في الدول األعضاء. وتم وضع ن. ووقاعدة البیو الجویین والعامل
مستویین إضافیین الستخدام قاعدة البیانات الجدیدة هذه من أجل توفیر خیارات تحلیلیة مختلفة للمستخدمین الخارجیین مقابل 

 اشتراك سنوي.

 إعداد المؤشرات ٢- ٣

رات األساسیة الرئیسیة للنقل الجوي لالستخدام الداخلي (المرفق (أ)) استمر العمل بصورة دوریة إلعدد المؤش ١- ٢- ٣
وصفحات الرصد الشهریة (المرفق (ب)). وكالهما یقدم لمحات موجزة وتحلیالت للمؤشرات االقتصادیة ومؤشرات الطیران على 

 موقع االیكاو اإللكترونيمستوى بلد من البلدان أو على المستوى العالمي. وقد تم نشر مؤشرات وتحلیالت جدیدة على 
)http://www.icao.int/sustainability/Pages/FactsFigures.aspx( وترد في المرفق (ج) بعض المقتطفات من هذه المؤشرات.

 ت.والتحلیال

 الدورات التدریبیة العملیة  ٣- ٣

، تم تنظیم (STA/10)تنفیذ ونشر توصیات لجنة اإلحصاءات في دورتها العاشرة  سیاق العمل علىي ف ١- ٣- ٣
) ؛ ٢٠١٢ویونیو  ٢٠١١الدورات التدریبیة العملیة األربع التالیة بشأن اإلحصاءات في مقر االیكاو: الدول األفریقیة (نوفمبر 

)، والدول األعضاء في الهیئة العربیة ٢٠١٢الكاك، سبتمبر الالتینیة للطیران المدني (والدول األعضاء في لجنة أمریكا 
).  وُعرضت التجارب العملیة فیما یخص تنفیذ األسالیب اإلحصائیة واستكمال النماذج ٢٠١٢للطیران المدني (أكاك، نوفمبر 

حصاءات المنقح لالیكاو ولتقدیم المساعدة الفنیة أثناء اإلحصائیة لممثلي الدول لتمكین المشاركین من االطالع على برنامج اإل
 عملیة تقدیم التقاریر.

، اعتمدت االیكاو أیضا مجموعة من الدورات التدریبیة على اإلحصاءات CAE١وبالتعاون مع مؤسسة  ٢- ٣- ٣
. وُتقدم هذه الدورات إلى المخططین والمدیرین )caelearning.comwww.icao.(بمساعدة الكمبیوتر في مجال النقل الجوي 

 التنفیذین لجمیع الجهات المعنیة في مجال النقل الجوي.

 األنشطة المولدة لالیرادات ٤- ٣

وردت تعلیقات إیجابیة من مختلف المستخدمین لبرنامج اإلحصاءات في االیكاو تشیر إلى أن هذا البرنامج  ١- ٤- ٣
وعه ودقیقا لجمع البیانات. وٕان التسویق المباشر لإلحصاءات المجمعة إلى جانب استخدام المصادر یعتبر مصدرا فریدا من ن

 .٢٠١٢و ٢٠١١ألف دوالر كندي في عامي  ٤٠٠الخارجیة لقد أدى إلى جمع إیرادات تقدر إجماال بحوالي 

 األنشطة األخرى ٥- ٣

وهیئات في منظومة األمم المتحدة تتلقى وفضال عن اإلسهام في المحافل الدولیة المختلفة، الزالت عدة دول  ١- ٥- ٣
                                                      

 تقدیم خدمات التدریب على الطیران.عمل على تهیئة دولیة هامة  ١

http://stats.icao.int)
http://www.icao.int/sustainability/Pages/FactsFigures.aspx
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إحصاءات الطیران من االیكاو بما في ذلك منشورات اإلحصاءات للجان االقتصادیة اإلقلیمیة. وقد شاركت االیكاو، وهي 

 مراقب في لجنة اإلحصاءات التابعة لألمم المتحدة، في أعمال الدورتین األخیرتین اللتین انعقدتا في نیویورك.

 (ICORAS) كاو لإلبالغ عن ثاني أكسید الكربون وتحلیل المعلوماتاالی ظامن - ٤

صادر عن الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاو، شرعت األمانة العامة في إعداد الطلب لل لبیةً ت ١- ٤
سجیل البیانات . وتتمثل قیمة هذا النظام في ت (ICORAS)نظام االیكاو لإلبالغ عن ثاني أكسید الكربون وتحلیل المعلومات 

عن استهالك محروقات الوقود والحركة الجویة التي تبلغ عنها الدول األعضاء والذي تكّمله أیضا مختلف مصادر البیانات 
 لتقدیم تقدیرات دقیقة عن ثاني أكسید الكربون. 

في استالم بیانات االستهالك الدقیق للوقود وفي الوقت المناسب من  (ICORAS)ویتمثل مفتاح نجاح مشروع  ٢- ٤
استهالك الوقود والحركة الجویة. ویعتبر هذا النموذج مصدر  —لإلبالغ عن أنشطة النقل الجوي  Mالدول من خالل النموذج 

كل ناقل جوي ویغطي العملیات بیانات فریدا من نوعه إذ إنه یتضمن استهالك الوقود الذي یتم قیاسه حسب طراز الطائرة  ل
من األطنان  ٥٠دولة تمثل الحركة الجویة فیها حوال  ٥٥من  Mالدولیة المنتظمة وغیر المنتظمة. وقد تلقت االیكاو النموذج 

 من هذه النماذج. ٪٨٠الكیلومتریة اإلیرادیة على الصعید العالمي، وتم التحقق من صحة 

 في المرفق (د). (ICORAS)ام وترد النتائج األولیة الصادرة عن نظ ٣- ٤

 األعمال المستقبلیة - ٥

قل الجوي في مجال إحصاءات الن إلى العمللتقدم في تحقیق أهدافها االستراتیجیة، تخطط اإلیكاو، من أجل ا ١- ٥
 .على النحو المبین أدناه

بالدراسات جمع وتحلیل ونشر اإلحصاءات الضروریة من أجل رصد االتجاهات والقیام على المنظمة  ستعكف ٢- ٥
 لصالح الدول ومجتمع الطیران بصورة عامة.

المنظمة مع الدول األعضاء والمنظمات الدولیة والجهات المعنیة األخرى في قطاع الطیران بواسطة  وستتعاون ٣- ٥
 تبادل اإلحصاءات ذات االهتمام المشترك في مجال النقل الجوي.

لجویة من حیث السعة والبنى األساسیة والتحلیالت الدعم الالزم لعملیات تخطیط المالحة ا وستقدم المنظمة ٤- ٥
مراقبة كفاءة شبكة النقل الجوي العالمیة بواسطة جمع وتحلیل ونشر اإلحصاءات مثل بیانات استهالك الوقود. ولغرض و البیئیة 

مع الحفاظ على مجموعة التنسیق، سیتم تقدیم هذا الدعم مع مراعاة الحاجة إلى تجمیع الموارد وتفادي ازدواجیة الجهود المبذولة 
 االیكاو. الطیران لدى منسقة واحدة من بیانات

للنظر في  ٢٠١٤خالل الربع الثاني من عام  (STAP/15)وسینعقد االجتماع القادم لفریق خبراء اإلحصاءات  ٥- ٥
تیاجات المستخدمین المسائل العامة المرتبطة ببیانات الطیران بهدف ضمان تلبیة جمیع أدوات االیكاو المتعلقة بالبیانات الح

 والستعراض خطة تنفیذ توصیات الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاءات.

 المنظمة قدراتها على وضع مؤشرات رئیسیة للنقل الجوي بصفة منتظمة. وستعزز ٦- ٥

- -  - - -  - - -   
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APPENDIX D 

 

1. The ICORAS process generates the following preliminary results for Fuel Burn (FB) and 
traffic (RTK and ATK), accounting for worldwide international scheduled traffic. 

 

 
Source: ICAO, ICORAS database 
 

2. The preliminary ICORAS results have been generated for air carriers representing 100% 
of international scheduled traffic, showing actual reported fuel burn for carriers representing around 39% 
of international traffic. For the remaining air carriers representing 61% of international traffic, the traffic 
is based on performed traffic data and fuel is modeled according to the Revenue Cost Analysis (RCA) 
formula which estimates the volume of fuel consumption for each airline on the basis of a fuel 
consumption formula specific to each aircraft type. This formula takes into account fuel efficiency 
improvements due to changes in aircraft operations and establishes precise equations for new aircraft 
types entered into service during the last few years and for those that will be part of the airlines´ fleets in 
the next few years. 

 

— END — 




