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 .اإلسبانيةقدمت فنزويال النسخة   ١

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  االقتصاديةلجنة لا

  التحليل االقتصادي :من جدول األعمال ٥٣رقم البند 

  التضخم في قطاع المالحة الجوية معدلطريقة لحساب  إعداد
  )جمهورية فنزويال البوليفارية مقدمة منورقة (

  الموجز التنفيذي
أهمية خدمات النقل الجوي  إلبرازالغرض من هذه الورقة هو تحسين بيانات االقتصاد الكلي لسوق المالحة الجوية وتحليل تطوره 

مة والمنتظمة والفعالة للطيران وتشجيع اتخاذ قرارات ورسم سياسات تسهم في التنمية المستدا ،ةالعالميفي االقتصادات الوطنية و
  .من اتفاقية الطيران المدني الدولي ٤٤يه المادة لالمدني الدولي مع تفادي هدر الموارد، على غرار ما تنص ع

تشخيص عالمي  بإجراءوالهدف من كل ذلك هو استحداث مؤشر يتيح قياس تقلب األسعار في قطاع المالحة الجوية، بما يسمح 
استراتيجيات واتخاذ  إعداد من لسلطات المعنيةا تمكينوبالتالي  ،يراعي مجموع العوامل التي تؤثر على أنشطة هذا القطاع

ن هذا المؤشر أيضا من وسوف يمكّ.  خطير ودائم وتحول دون المساس باستقرار القطاع على نح ،في الوقت المناسباجراءات، 
  .األمثل، من الموارد البشرية والمالية والبيئيةاالستفادة، على النحو 

  :یرجى من الجمعیة العمومیة أن:  اإلجراء
 التضخم في قطاع الطيران؛ معدلطريقة لحساب  وإعداددراسات  إجراءتحث المنظمة على   ) أ
   .لطيرانالقطاع  االقتصادیة عن خبراتها وتجاربها فيما يتصل بحساب المؤشرات اإلبالغتدعو الدول األعضاء الى   ) ب

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

دراسة االتجاهات، : "٢وال سيما الفقرة  – الكفاءة ،)دال(ورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجي  تتصل
 دعم التنمية المستدامة للطيران المدنيبما يسمح بتحقيق للدول  إرشادات واعدادالتخطيط عمليات وتنسيق 
  ".الدولي

  موجودةغير   :اآلثار المالية
 Doc 7300, Convention on International Civil Aviation, Ninth Edition  :المراجع

Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007)   
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  المقدمة -١

النظر في بالنظر الى الدور المتزايد األهمية الذي يؤديه قطاع المالحة الجوية في تنمية البلدان، ينبغي  ١-١
  .المزايا االقتصادية واالجتماعية لنظام فعال يتيح تحديد االحتياجات المقبلة والموارد البشرية والمالية الالزمة لهذا المجال

من االقتصاد العالمي ومن الناتج القومي  اأن قطاع المالحة الجوية يستفرد بحصة ال بأس به ىوال يخف ٢-١
فهو قطاع يجلب قدرا هائال من االستثمارات ويمثل أكبر قطاع صناعي في العالم لكونه ال يقتصر فقط .  لكل بلد اإلجمالي

، ومؤسسات الصيانة ومراكز التدريب وما فاعالاقتصاديا  عامالبر تعلى النقل الجوي بل يشمل كذلك المطارات، والتي تع
 .الى ذلك

سلة السلع والخدمات "ي شهدتها مختلف العناصر التي تشكل مدى التقلبات الت ،مع مر السنين ،واتضح ٣-١
، مع ما لذلك من انعكاسات على الحركة الجوية العالمية، بصرف النظر عن أسباب إيجابا، سلبا أو " الخاصة بقطاع الطيران

  . تلك التقلبات

  التحليل -٢
أي  إعدادلكن لم يتم و ،أجريت دراسات بغرض تقييم وتحليل اقتصاد النقل الجوي في مختلف المناطق ١-٢

  .دراسة ذات نطاق عالمي تشمل مختلف جوانب قطاع الطيران المدني

، إعدادهاارية الخاصة بالطيران قبل جالسياسات الت ضمنهي ستطبق بالسياق الذ اإللمامومن األهمية بمكان  ٢-٢
الجتماعية واالقتصادية تياجات وظروف كل بلد فضال عن المصالح اححيث يتعين، في المقام األول، تقييم السوق وا

  .لتلك السياسات المحتملة اآلثارتدابير تتيح استباق  وإعدادوالسياسية المطروحة، بما يتيح رسم سياسات 

التضخم، أي تقلبات أسعار مختلف البنود التي تندرج ضمن بنية  معدلوفي هذا الصدد، من المهم معرفة  ٣-٢
فارتفاع األسعار هو الذي يؤثر على .  التقلبات تلكوية فضال عن آثار التكاليف التي تتحملها مؤسسات قطاع المالحة الج

  .القطاع ألن رسوم الخدمات تحدد على أساس التكاليف، في حين أن ضخ رؤوس أموال جديدة يخضع للطلب

التضخم في قطاع المالحة الجوية تحسنا كبيرا في معلومات االقتصاد الكلي  معدلوسوف يتيح حساب  ٤-٢
نه سيسمح بالتخطيط، على نحو أفضل، أكما . لقرارات بخصوص السياسات التجارية والتدابير االقتصاديةوييسر اتخاذ ا

  .لاليكاو اإلستراتيجيةبغرض جني أقصى الفوائد من أنشطة الطيران، على نحو ما يرد في األهداف 

انخفاض ملحوظ في تدفق الحركة الجوية في جميع أنحاء العالم بسبب  ،٢٠٠٨منذ نهاية عام  ،وسجل ٥-٢
 ٢٠٠٩لعام   (IATA)اتحاد النقل الجوي الدولي  إحصاءاتوتبرز .  األزمة المالية التي الزالت تعاني منها اقتصادات الدول

وهو ما أدى الى ، ٧٥,٧ونسبة لشغل المقاعد بلغت  ٢٠٠٨مقارنة مع عام  ٣,٥الجوي بنسبة  النقلتدنيا في حركة 
الحال بالنسبة  وهال لم يخطط لها بشكل جيد كما جخسارات للقطاع وبالتالي، الى اتخاذ تدابير تعويضية على وجه االستع

 .لقرار رفع األسعار أو الرسوم

المدني حيث أن  نبالوضع االقتصادي والمالي للمؤسسات العاملة في قطاع الطيرا اإللمامومن المهم كذلك  ٦-٢
يسمح بشكل أكثر فعالية باستثمار الموارد الموجهة نحو تحسين البرامج والسياسات الخاصة بأمن وسالمة  اإللمام هذا
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 .البيئةالطيران وبحماية 

الدولي وتفادي هدر  المدنيللطيران  تحقيق النمو اآلمن والمنظمعلى "من اتفاقية شيكاغو  ٤٤تنص المادة  ٧-٢
اتخاذ تدابير اقتصادية وتشغيلية بغرض التخفيف الى الحد  ألمكن لقطاع معروفمعدل التضخم في ا فلو كان.  "الموارد

ضربت الطيران مباشرة وأسفرت عن خسائر لشركات الطيران والمطارات ومقدمي  ياألدنى من آثار األزمة المالية، الت
 .أمن الطيران خدمات المالحة الجوية، بوجه خاص وعن تقلص العائدات مع ما اقترن بها من مشاكل في مجال

 اومن شأن هذ.  التضخم أنسب مؤشر لتخصيص وتسوية وتحديث القيم التي يتعين تعديلها معدلعد يو ٨-٢
المتكاملة بما يوفر للمؤسسات معايير  اإلحصائيةعكس تطور التكاليف، في تعزيز قاعدة البيانات ي سهم، لكونهالمعدل أن ي

وهو ما سيؤدي الى تخطيط أفضل .  صى األرباح أو تقليص التكاليفاستراتيجيات أكثر دقة لتحقيق أق إلعداد إضافية
.  حصل على عنصر أساسي لتقييم قدرتها الشرائية للمواد األساسية الالزمة لسير عملهالتشغيل عالوة على أن المؤسسات ستل

  .أكبر للتوسع وإمكانياتوكل هذه المزايا ستتمخض عن مزيد من االستقرار للقطاع 

  االستنتاجات -٣
إن حدة آثار التقلبات االقتصادية وغير ذلك من العوامل التي تنعكس سلبا على التشغيل تتوقف على ما  ١-٣

التضخم في القطاع تسمح باتخاذ تدابير تصحيحية في الوقت المناسب بغرض  معدلومعرفة .  ر للتخفيف منهاياتخذ من تداب
ؤمنها شركات الطيران وغيرها من مكونات القطاع، بما تفادي االضطرابات في األنشطة وتدهور نوعية الخدمات التي ت

  .هم في تنمية القطاع وتعزيزهسي

  ـ انتهــى ـ


