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  .                           قدمت فنزويال النسخة اإلسبانية     ١

  الدورة السابعة والثالثون –الجمعية العمومية 

  اللجنة االقتصادية

                    التحليل االقتصادي  :               من جدول األعمال     ٥٢      البند 
  تصادية والماليةالمعلومات االق بتنظيم وتوحيد االبالغ عناقتراح 

  ))ليفاريةوجمهورية فنزويال البمن مقدمة  وثيقة(

  الموجز التنفيذي
تمثل في تنظيم وتطوير النقل الجوي الدولي، تقترح هذه الورقة وضع قواعد قياسية حتى تحصل لتحقيق هدف االيكاو الم

التحليل لوضع السياسات التجارية، عملية الدول على المعلومات االقتصادية والمالية في شكل أكثر تنظيما ودقة، مما ييسر 
، ، ودراسة العوامل االقتصادية، واالحصائية والتشغيليةعلى سبيل المثال المفاوضات الثنائية والمتعددة األطراف في إطار

    .التي لها آثار على القطاع
 شركاتالأن يساعد على تحديد اتجاه والمردودية، و  مؤشرات خاصة بالتشغيلفي أن يؤدي هذا االجراء إلى ظهور ونأمل 

  .لضمان استقرار الشركاتناسبة اتخاذ االجراءات المب تسمح األزماتبوالقطاع برمته، وانشاء آليات لالنذار 
  :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي: االجراء المطلوب

  .ورقة العمل هذهاألخذ علما ب  )أ
  .حث المنظمة على اعداد مخطط موحد للمحاسبة  )ب

 األهداف
  :اإلستراتيجية

                دراسة التوجهات،    : " ٢                 وبشكل خاص الفقرة           الكفاءة،  ـ     D                                        ورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي 
                                     التنمية المستدامة للطيـران المـدني                   بما يسمح بتحقيق       للدول           االرشادات        وإعداد         التخطيط،        عملية        وتنسيق
    ".      الدولي

   .       ال تنطبق  :اآلثار المالية
 Doc 9902, Assembly Resultions in force (as of 28 September 2007) (Res. A36-15)  :المراجع

Doc 9626, Manual on the Regulation of International Air Transport 
Doc 9587, Policy and guidance Material on the Economic Regulation of International Air 
Transport 
Doc 7300, Convention on International civil Aviation, Ninth Edition. 
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 المقدمة   - ١

على النظام أيضا فيها وتنوع قطاعاتها االقتصادية، وينطبق ذلك  اإلنتاج لكل دولة سمات تخص عوامل  ١- ١
 .االقتصادي لقطاع الطيران التابع لها

 تنظيماتالقياسية أو القواعد ال إعدادسياسات أو بوضع  ة تحرص على مصالحها الخاصة فيما يتعلقدولكل و  ٢- ١
  .وغيرها ومؤسسات الصيانةوخدمات المالحة الجوية  شركات الطيران والمطارات لتتبعهاالمعلومات لإلبالغ عن 

السلطات  فيهاالتنظيم هو عملية تقوم "ن إ، ف(Doc 9626) لنقل الجوي الدوليا تنظيمدليل وكما ورد ذلك في   ٣- ١
   ".درجة منشودة من النظام والحفاظ عليه إلىتوجيهات بقصد الوصول  بإعطاء

 التحليل  - ٢

، ات الطيران في كل بلدكلجمع المعلومات االقتصادية والمالية من شر أعدت نماذجقد االيكاو  بالرغم من أن  ١- ٢
من شأنه أن يشجع على  اإلبالغوهذا التحسن في .  لمعلوماتاعن  اإلبالغطريقة حيد إال أنه يمكن تحديد آليات جديدة لتو

 .لقطاعفي ا كفاءةاتخاذ قرارات أكثر 

خدمات النقل  تقوم، وأن يق النمو اآلمن والمنظم للطيران المدني الدوليتحقتنص ديباجة اتفاقية شيكاغو على   ٢- ٢
بطريقة اقتصادية وسليمة، لتخطيط السياسات التجارية للنقل الجوي،  وتستغلالجوي الدولي على أساس تكافؤ الفرص 

  .وتعزيز القطاع
وضع قواعد قياسية لية هو عن المعلومات االقتصادية والما اإلبالغينبغي أن يكون الغرض من تنظيم و  ٣- ٢

قتصادية لضمان االسياسات تعزيز أثر الن من    ِّتمك وكذلك تحديد المؤشرات التي ، بالمعلومات اليكاوتزويد اومبادئ تحكم 
  .التنمية المستدامة للقطاع

من شركات الطيران، بغرض جمع المعلومات المالية المطلوبة موحدة خطة محاسبية قترح وضع وي  ٤- ٢
طيران لتقليل جهات فاعلة أخرى في النظام العالمي لل إلى إضافةالتدريب، ، ومؤسسات الصيانة، ومراكز والمطارات
وهو ما سيمكن كذلك من الحصول على بيانات .  المعلومات من طرف سلطات الطيران في كل بلدترشيد تقديم الفوارق و

الحصول على صورة أوضح ، وعلى سبيل المثال خاصة بالبلدان عند الشروع في مفاوضات ثنائية ومتعددة األطراف محدثة
  .لقدرات االقتصادية للمطارات، وتحديد مردودية الطرق التي ينبغي تشغيلهال
سوف و.  انالطيرنظام المحاسبة في كل شركات قطاع لتنسيق وتوحيد أداة هي  الخطة المحاسبية الموحدةو  ٥- ٢
تحديد مؤشرات أن تستخدم في ويمكن .  وجعلها قابلة للمقارنة وشفافية معلومات المحاسبة المالية نوعيةتحسين  إلىؤدي ت

  .تساعد على اتخاذ القرارات التنفيذية التي تعكس آثار الظروف والعمليات في القطاعمالية 
، االقتصادية والمالية المعلوماتغ سيسر قراءة الجديدة الخاصة باالبالقياسية القواعد اليمكن وضع   ٦- ٢

، وصافي األرباح، وهوامش التشغيل، عاملالمالءة المالية، والمردودية، ورأس مال الوالمؤشرات االقتصادية الجديدة مثل 
  .لشركات قطاع الطيرانأكثر شموال تحليل  وذلك لدعمالشركات،  إفالسومخاطر 

كافة الجوانب االقتصادية واالحصائية يساعد على تقييم أن نات الدقيقة لبيااالبالغ المنظم ل ومن شأن  ٧- ٢
للمخاطر مما يتيح فهم سلوك واتجاهات الناقلين الجويين وتأثير السياسات عليهم، وكذلك الرصد الحيني المستمر والتشغيلية، 

  .المالية المحتملة
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اقتراح برامج لدول، وفي ان الطيران المدني تحسين أم إلىدراسات تهدف يمكن انجاز ذلك،  إلى وباإلضافة  ٨- ٢
لمشاكل ا عن طريق حلالطيران  عملياتغازات الدفيئة، وتحسين  خفضأدنى حد، عن طريق  إلىاألثر على البيئة خفض ل

  .للطيران العالمي منصفةالو بالتخطيط المنظم والتنمية المستدامة المعيقة له
، ةالمعني هيئاتيسهل التواصل بين الأن ، وبالشفافيةالقتصادية والمالية المعلومات ا االبالغ عنينبغي أن يتسم   ٩- ٢

 :اقتصاديات الناقلين الجويين) ز(، التذييل A36-15يجدر التذكير بنص القرار  في هذا الصدد،و.  وسلطات الطيران وااليكاو
اتهم التشغيلية التي تساعد المجلس على تقييم تكاليفهم وبيانالناقلين الجويين و إيراداتااليكاو تحتاج إلى معرفة  ولما كانت"

والدراسات االستثمارية وألغراض  ةالبيئيفعالية التدابير المقترحة لتنفيذ أهداف االيكاو االستراتيجية ولتخطيط المسائل 
  ".أخرى

ارات اتخاذ القرمما سيضمن لشركات في القطاع، لآليات لالنذار  إنشاءمكن أ، تم تنسيق المعلومات اإذ  ١٠- ٢
  .قبل أن يتحول الى أزمة، ويؤدي الى خسائر ال رجعة فيها التردي إليقاففي الوقت المناسب، والتدابير الالزمة 

  االستنتاجات  - ٣
وبمعنى آخر، ينبغي للبالغ أن يكون .  باالبالغ عن المعلومات بشكل منظمتتسم الخطة المحاسبية الموحدة   ١- ٣

وينبغي أن .  البنود المحاسبية الضرورية لبيان جميع العناصر االقتصادية الممكنة وينبغي أن تتضمن.  مرشدا ومخططا له
وأخيرا، ينبغي أن يكون ممكنا .  تصاغ بلغة يسهل فهمها من أي فرد يهتم بنظام االبالغ عن المعلومات المالية لهيئة ما

  .إضافة بنود محاسبية في أي وقت حسب االقتضاء
االبالغ عن المعلومات المالية واالقتصادية إلى تحديد مؤشرات مالية يمكن سوف يؤدي تنظيم وتوحيد   ٢- ٣

كما أن من شأن االبالغ الموحد   .استخدامها في تقييم فاعلية المؤسسات في التحكم في تكاليفها ونفقاتها بحيث تزداد أرباحها
  .المالية جالفي الم ما حدث وما يحدث وما سوف يحدثعن المعلومات المالية أن يبين 

  ـ ىـانته ـ


