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  من جدول األعمال ٥٤ البند

   . ة        االقتصادي                                       من جدول األعمال مقدمة لتنظر فيها اللجنة     ٥٤           بشأن البند         المرفقة         المادة
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٥٤تقرير عن البند  54-1  

      فيها                                 أخرى مقدمة للجنة االقتصادية لتنظر        مسائل   :              من جدول األعمال   ٤ ٥     لبند  ا
                              المقدمة من كوبا والثانية ورقة   WP/312                                               هذا البند استنادا إلى ورقتين، األولى ورقة العمل                 نظرت اللجنة في   ١-  ٥٤

   .                  المقدمة من ماليزيا  WP/215      ومات  عل م  ال

  ي   لذ                                                     معلومات مستحدثة عن الحصار االقتصادي والتجاري والمالي ا  WP/312              في ورقة العمل            قدمت كوبا و   ٢-  ٥٤
                                                على جميع القطاعات االقتصادية، بما في ذلك الطيران    ه     وآثار            هذا الحصار    لى           قدمت أدلة ع و               واليات المتحدة        عليها ال      تفرضه 

                              سـلبا علـى تطـور الطيـران                                                أن تقر بأن هذه التدابير أحادية الجانب تؤثر     إلى                         ت كوبا الجمعية العمومية   دع     وقد    .       المدني
                                      إطالع أمين عام األمم المتحدة على آثـار         اإليكاو             من أمين عام          أن تطلب                                  خرق مبادئ وأهداف اتفاقية شيكاغو؛ و          المدني، وت

   .                             لس، طالما ظلت هذه اآلثار سارية                                                                            هذه التدابير على الطيران المدني في كوبا وإعداد تقرير سنوي يقدم إلى رئيس المج

         قترحة في                          لموقف كوبا، ولإلجراءات الم   ا                            ، أعرب عدد من الوفود عن دعمه                           وخالل المناقشات التي تلت ذلك   ٣-  ٥٤
                                أثرا سلبيا على الطيران المـدني     ف                                                    الحصار التي تفرضها الواليات المتحدة على بعض الدول تخل       أشكال   أن    ا    ورأو     .      الورقة

                                               هذه التدابير أحادية الجانب على مشـاركتها فـي      ت       وقد أثر     .                           التطور االقتصادي للنقل الجوي     على       ال سيما                  للبلدان المعنية، 
                         بموجب اتفاقيـة شـيكاغو          السالمة        زامات                                    مما أسفر عن نفقات إضافية للوفاء بالت            توى الدولي،                           أنشطة النقل الجوي على المس

        لطـابع                      وبالرغم من اإلقرار با     .           الدعم الفني    على                                       الطائرات وقطع الغيار ومعدات الطيران، و            الحصول على         منعها من       نتيجة 
                    أن األمر يتعلق فقـط               ت هذه الوفود   رأ و     .         ان المدني                         على أثر اقتصادي على الطير     أيضا                                   السياسي لهذه المسألة، فإنها تنطوي 

                   دى المالئم لتنـاول   ت           اإليكاو المن       الوفود    ت      واعتبر     .                                     تؤثر على نطاق واسع على األطراف الثالثة                          بخطوة أحادية الجانب لكنها 
               حل هذه المسألة  ل     تقدم                                    إذ أبرزت هذه الوفود أنه لم يحرز أي  و     .                           مبادئ وأحكام اتفاقية شيكاغو            األمر يتعلق ب               هذه المسألة ألن 

   .                   لمعالجة هذه المسألة                    إجراءات أكثر فعالية        التخاذ                         الجمعية العمومية والمجلس           فإنها دعت            في اإليكاو، 

                      مناقشـتها فـي هـذا               وال يليـق                أحادية الجانب             مسألة سياسية    هي       قضية                              ورأت الواليات المتحدة أن هذه ال   ٤-  ٥٤
    عرب   وأ    .                إلى رئيس المجلس     تها    إحال                    ة بشكل مالئم واقترحت     مسأل            تناول هذه ال     طلبت  و     .                                   المنتدى، الذي يتناول المسائل الفنية

                                                                                               عن رأي مفاده أن هذه ليست مسألة من اختصاص اللجنة االقتصادية بل هي ذات طـابع سياسـي وينبغـي أن               أحد الوفود 
   .              تناولها المجلس ي

        معقـدة          مسـألة         يتعلق ب         بأن األمر     قرت   وأ  WP/312                                                   وأخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في ورقة العمل    ٥-  ٥٤
        هكـذا،   و    .                                  لم تستطع اللجنة االقتصـادية حلـه       واحد                                          ت آراء بشأن كل الجوانب غير أن هناك جانب    أثار             وحساسة وحرجة 

                                                                                                              قررت أن يعرض رئيس اللجنة هذه المسألة، بما في ذلك اآلراء المعرب عنها داخل اللجنة والشواغل التـي تسـاور كوبـا    
                     في تناول هذه المسألة   "               مساعيه الحميدة "                                               حراز أي تقدم، على نظر رئيس المجلس، الذي استخدم                         والوفود األخرى بشأن عدم إ

   .                في مناسبات سابقة

                                ى تطبيق نهج لتخطيط الطيران فـي                 ، إلى الحاجة إلWP/215                ورقة المعلومات      موجب                    وقد أشارت ماليزيا، ب   ٦-  ٥٤
                                   الموارد وتحقيق الكفاءة االقتصـادية     ر                 ساعد على وقف إهدا ي  ن           أنه يمكن أ                  وهنا اعتقاد سائد ب                            الدول، تتواله سلطات الطيران، 

   .            قة العمل هذه ر                                         وأخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في و     .             لقطاع الطيران
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