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  ـــــــــــــ
 .النص باللغة االسبانيةجمهورية فنزويال قدمت   ١

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  االقتصاديةلجنة لا

  التحليل االقتصادي :من جدول األعمال ٥٣رقم البند 

  التحسينات في مجاالت اإلحصاءات واالقتصاديات

  )البوليفاريةجمهورية فنزويال  مقدمة من(

  الموجز التنفيذي
الطيران بالدول المتعاقدة إلى وضع خطط عمل قائمة على أشكال تابعة  سلطاتتقدم ورقة العمل هذه تحليال لحاجة 

 ، في جملة أمور، تشغيللاليكاو، من أجل تدريب األفراد المكلفين بجمع وتحليل وتعميم البيانات االحصائية بشأن
  .تكاليف شركات الطيران والحركة الجوية كلهياخدمات الطيران الدولي و

  :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي: اإلجراء
  .في جميع األقاليم التابعة للمنظمة احث االيكاو على توفير التدريب على أساس أكثر انتظام  )أ
  .وتشجيع االيكاو على وضع وتوزيع مواد تدريبية سمعية وبصرية متخصصة  )ب

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .الطيرانفعالية عمليات  كفاءة — الكفاءة –) دال( ورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجي تتصل

  .يلزم توفير موارد لتنفيذ اإلجراء المقترح  اآلثار المالية
  STA/10-WP/3  :المراجع

STA/10-WP/32  
Doc 7300, Convention on International Civil Aviation, Ninth Edition 
Doc 9060, Manual on the ICAO Statistics Programme 
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 مقدمة -١

تتعهد كل دولة متعاقدة بأن : "على ما يلي في اتفاقية شيكاغو تنصتقديم تقارير إلى المجلس  — ٦٧المادة  ١-١
تقدم مؤسسات النقل الجوي الدولي التابعة لها إلى المجلس، وفقا للمتطلبات التي يقررها المجلس، تقارير عن حركة النقل بها 

الية االيكاو وبالتالي فهي تقيم و ."اتها مقدار ومصادر كل ايراداتهاواحصاءات للتكاليف وبيانات مالية يكون من ضمن محتوي
من المجلس طلب وجمع ودراسة ونشر  ٥٤المادة  لبطوبالمثل ت.  ميع الدول المتعاقدةستالم وتحصيل البيانات من جال

أنه يجوز للمجلس إجراء بحوث في كل جوانب النقل  ٥٥المعلومات المتعلقة بتشغيل الخطوط الجوية الدولية، وتنص المادة 
 .الغ نتائج بحوثه للدول المتعاقدةالجوي التي لها أهمية دولية واب

شير إلى أنه في الوقت الذي وضعت فيه ُأ (STA/10-WP/32)اإلحصاءات وفي الدورة العاشرة لشعبة  ٢-١
االيكاو نظاما احصائيا أساسيا لتنمية الطيران المدني، فال توجد حاليا طريقة العتماد نوعية البيانات في مصدرها، أي من 

 .شركات الطيران والدول

وضعت االيكاو نظاما احصائيا للبيانات من أجل تنمية الطيران المدني، مماثل لبرنامج اإلحصاءات، و ٣-١
وفي الواقع فإن التأخر أو االخفاق في تقديم البيانات .  يضم نماذج يتعين اكمالها وملؤها هوو ١٩٤٤والذي يرجع إلى عام 

 .ر إلى الخبرةتقديم بيانات غير موحدة يرجع عادة إلى الجهل أو االفتقا وأ

من أجل جمع وتحليل وتعميم بيانات  ٢٠٠٢ونفذت االيكاو نظام قاعدة البيانات المتكاملة في سبتمبر  ٤-١
  .  الطيران التي تقدمها الدول األعضاء من خالل برنامج اإلحصاءات التابع لاليكاو

  التحليل -٢
تلبية احتياجات شعوب العالم : "يلي من اتفاقية شيكاغو ما ٤٤يتمثل أحد األهداف التسعة الواردة في المادة  ١-٢

 "إلى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصاد

كانت شركة الطيران مجدية وبغية تقييم ما إذا .  وتشكل اإلحصاءات أساس ودعم أي دراسة اقتصادية ٢-٢
لكفالة السالمة، يتعين الحصول على  ين بها بالتدريب أثناء الخدمة في الوقت المناسب وبالتاليلاقتصاديا ولتزويد العام

وتقوم قدرة شركة .  الالزمة العتماد القراراتاالحصائية واالقتصادية لطيران امدخالت قابلة للتحقق في وضع مؤشرات 
 .الطيران على المساهمة في تعزيز قطاع الطيران على هذه التقييمات

ومنتظم من أجل النهوض بنوعية تواصل مومع ذلك يتعين على االيكاو تشجيع وتنفيذ برنامج تدريب  ٣-٢
الذي نظمته البرازيل " العملالتدريب االحصائي أثناء "ويتمثل أحد األمثلة في برنامج التدريب المعنون .  إحصاءات الطيران

 ).STA/10-WP/3انظر الوثيقة (والجمهورية الدومينيكية ورومانيا وعدد كبير من الدول االفريقية بمقر االيكاو 

للدول عند االقتضاء من أجل تقديم التدريب السليم إجراء زيارات قصيرة خبراء االيكاو على يتعين و ٤-٢
 .في الوقت المالئم توضيبهاوفير الفرصة لمعالجة البيانات للعاملين المكلفين باعداد اإلحصاءات للمنظمة ولتو

وصي االيكاو، باإلضافة إلى وبغية تلبية أهداف المنظمة وللمساعدة في تقويم جوانب النقص، فنحن ن ٥-٢
ستشكل دليال مرجعيا الزاميا  "[EPLE] ـ إحصاءات الدول"استحداث وتوزيع مواد تعليمية معنونة االرشادات األخرى، ب

  .للتدريب على االستخدام الصحيح لبرنامج اإلحصاءات
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  الخالصة -٣
موضوعات أخرى واردة  ت السالمة وخدمات المالحة الجوية وحماية البيئة ضمنعممقد شجعت االيكاو ول ١-٣

إلى أنه يتعين ومع ذلك، ونظرا .  بشأنها حلقات عمل على أساس منتظمفي مالحق اتفاقية الطيران المدني الدولي عقدت 
، فان نقل بشكل ثابت الكثير من البلدان ابقاء الموظفين المسؤولين عن جمع المعلومات على علم بأحدث التطوراتعلى 

ووفقا .  يحظى بأهمية بالغةاالحصائية في نظام قاعدة البيانات  لهااالدخة بشأن برنامج اإلحصاءات المعرفة النظرية والعملي
تعليمية  يةمواد ارشاد استحداثوومنتظم متواصل أساس على لذلك، فان تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية ودورات 

النماذج وتيسير تقديمها في الوقت المناسب بدون النيل  وضيبهاتستساعد في التقليل من عدد األخطاء في ) لدوللإحصاءات (
  .من نوعية المعلومات

  ـانتهـى  ـ


