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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  االقتصادیةاللجنة 

  الرصد والتحلیل —بیانات الطیران   :٤٣البند رقم 

  ١والمالیة ةاالقتصادی المعلومات تنظیم
  )جمهوریة فنزویال البولیفاریة(مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
تعرض ورقة المعلومات هذه خبرة الدولة الفنزویلیة في إعداد خطة موحدة للمحاسبة من خالل تنظیم ورشات عمل لتنسیق 

  المعلومات.

األهداف 
  :االستراتیجیة

ال  حمایــة البیئــة والتنمیــة المســتدامة للنقــل الجــوي –تســاهم هــذه الورقــة فــي تحقیــق الهــدف االســتراتیجي (ج) 
: "دراســة االتجاهــات وتنســیق التخطــیط وٕاعــداد اإلرشــادات للــدول التــي تــدعم التنمیــة ســیما البنــد الثــاني منــه

  المستدامة للطیران المدني األولي."
اآلثار 
  المالیة:

  آثار مالیة ال توجد

  .)Doc 7300/9( اتفاقیة الطیران المدني الدولي، الطبعة التاسعة  المراجع:

  .(Doc 9587) إرشادیة بشأن التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدوليسیاسات ومواد 
Regional Differences in International Airline Operating Economics: 2008 and 2009 

(Cir 332 AT/191) 

  .(Doc 9161) دلیل اقتصادیات خدمات المالحة الجویة

  .٢٠٠٤الثانیة  ، الطبعة(Doc 9626) دلیل تنظیم النقل الجوي الدولي

المستمرة في مجال النقل الجوي  االیكاوالبیان الموحد بسیاسات  ٢٠-٣٧قرار الجمعیة العمومیة 
(Doc 9954). 
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 مقدمةال - ١

على الحالة االقتصادیة واألداء ًا مباشر ًا أثر النمو المستدام الذي شهده النقل الجوي في السنوات األخیرة أثر  ١- ١
كلها تؤلف  ، فهيفي األساطیل والسمات التشغیلیة الخاصة بها األخرى اتوعلى الرغم من االختالف ،المالي للمشغلین الجویین

 .دنامن اقتصاد بالًا هامًا جزء

 التحلیل - ٢

تنظیم  ،A37-WP/300عندما عرضت ورقة العمل  السابقة ناقشت الدولة الفنزویلیة في الجمعیة العمومیة ١- ٢
للسیاسات  وفیر المعلومات لالیكاو بهدف تنفیذ مؤشرات تفضي إلى نتائج هامة بالنسبةتلقواعد القیاسیة والمبادئ التي تنظم ا

 أن تطبق للتنمیة المستدامة لهذا القطاع. ياالقتصادیة التي ینبغ

 ؤسساتشركات الطیران والمطارات وم منطلب بیة موحدة للوثائق المالیة التي تُ خطة محاس وضعإن إعداد و  ٢- ٢
أمر قد یؤدي إلى الحؤول دون التغییر وعدم  ،بین هیئات أخرى مكونة للمنظومة الشاملة للطیران ،الصیانة ومراكز التعلیم

التنظیم في المعلومات التي تحصلها سلطات الطیران لكل بلد عضو مما سیسمح لنا بأن نحصل على معلومات محدثة عن 
 واطالعنا باستمرار على عن القدرة االقتصادیة للمطاراتوالكشف  ،المفاوضات الثنائیة والمتعددة األطراف ىجر البلدان حینما تُ 

 غلة.مردودیة الطرق المشَّ 

الطیران ومن خاللها أداة تنسیق وتوحید نظم المحاسبة لكل شركات قطاع  "بالخطة المحاسبیة الموحدة"ونعني  ٣- ٢
شرات المالیة لغرض الحصول مؤ التحدید ببما یسمح  ومقارنتها وشفافیة معلومات المحاسبة جودةیصبح من الممكن تحسین 

 التي تؤثر على الهیئات. األحداث والمعامالتعلى المعلومات عن الملكیة الالزمة التخاذ القرارات والتي تعكس آثار 

بهدف تبادل المعلومات المحاسبیة التي  الداخلیین عمل للمشغلین الجویین حلقاتنظمت الدولة الفنزویلیة  ٤- ٢
االقتصادیة والمالیة لكل مشغل جوي وذلك  مات التي تستخدمها سلطات الطیران لتحلیل الحالةیتناولها كل مشغل جوي والمعلو 
 بهدف إعداد خطة المحاسبة. 

على توحید  وتعاونوا ،لدیه مواصفات تشغیلیة مختلفةمنهم  على الرغم من أن كالً  ،وافق المشغلون الجویون ٥- ٢
 .تنسیقهاالمعلومات و 

بعض التحذیرات لجهة المعلومات  بالفعل ولكن قد برزت تجریبیة في مرحلة مازالت الدولة الفنزویلیة تعمل ٦- ٢
مما ضمن اتخاذ القرارات والتدابیر الالزمة في الوقت المناسب لمعالجة  ،القطاع یتكون منهااألساسیة عن الشركات التي 

 ها.عنر ال رجوع أضراالحاالت قبل أن تتطور إلى أزمات وتؤدي إلى 

 الخالصة - ٣

 وذلك بهدف تغطیة قطاع الطیران الفنزویلي ،تقییم وتحلیل سجالت المحاسبة حسب االقتضاء مواصلة ١- ٣
 .بأكمله

  –انتهــى  –


