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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 
 الجلسة العامة

 ل في المجلسالتي تمثّالدول المتعاقدة انتخاب  :١٠البند 

 اندونيسياترشيح 

 )اندونيسيامقدمة من وثيقة (

لمدني الدولي ضمن الجـزء     منظمة الطيران ا  مجلس  تقدم حكومة جمهورية اندونيسيا ترشيحها لعضوية       
 الـى  ٢٢/٩ أثناء الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية في مونتريـال مـن             ستجري االنتخابات التي    طارالثالث في ا  

مجال  وقد اضطلعت بدور بارز ومهم في        ١٩٦٢ولطالما كانت اندونيسيا نشطة في مجلس االيكاو منذ عام          .  ٨/١٠/٢٠٠٤
 .رعاية االيكاوبالتعاون االقليمي 

 يصل الشمال بـالجنوب  ا كبيرا تجاريمحورامثل مهم اذ أنها تموقع استراتيجي  ب اندونيسيا   تتمتع ،جغرافيا
 جزريـة  أكبر دولة     أيضا  اندونيسيا وتعتبر).  أوروبا وآسيا واستراليا والمحيط الهادئ    (والغرب بالشرق   ) اليابان واستراليا (

لـى   كيلومتر مـن الشـرق ا      ٥ ١٢٠ن   تقع على الخط االستوائي وتمتد على أكثر م        ، جزيرة ١٧ ٥٠٨ فهي تضم في العالم   
 لطالما اعتبرت اندونيسيا النقل الجوي عنصرا حيويـا فـي   ،وفقا لذلكو.  كيلومتر من الشمال الى الجنوب   ١ ٧٦٠الغرب و 

 يكتسب النقل   ،بالتالي.   مليون نسمة  ٢١٦ربط هذه الجزر بعضها البعض وفي تسهيل حركة سكانها الذين يصل عددهم الى              
 أن ،وثانيـا   وتـدعيمها  الوحدة الوطنيةعلى يمثل أداة فعالة للمحافظة      ،أوال :وهما كالتالي جديدين   معنيين   ل على األق  الجوي

 .ندونيسيا تعزيز التنمية االقتصادية في انقال سريعا وفعاال داخل الدولة يؤدي الى
 االندونيسيني  ، تغطي المجال الجوي الوط    ولتيسير العمليات بسالسة   وألغراض اجراءات السالمة الجوية   

 طرق جوية رئيسية دولية تجتـاز       ٩ من أصل    ٤ وهي تخدم    لمعلومات الطيران   عليا أقاليم/ أقاليم معلومات للطيران   ٤حاليا  
 :المجال الجوي االندونيسي وهي على الشكل التالي

 آسـيا    تغطي  والتي مرتفعةالكثافة  ال ذات    الجوية حركةلل  رئيسي  انسياب :)AR-2 (٢مجموعة الطرق الجوية     -١
 .)أولوية قصوى(والمحيط الهادئ 

 . حركة محيطية مرتفعة الكثافة تغطي آسيا):AR-9 (٩مجموعة الطرق الجوية  -٢

 .تغطي آسيا وأوروبا والشرق األوسط ):AR-4 (٤مجموعة الطرق الجوية  -٣

 .تغطي آسيا وأفريقيا والشرق األوسط ):AR-1 (١مجموعة الطرق الجوية  -٤
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سالمة الجويـة ابتـداء مـن    المراقبة للدرة الحكومة على ادارة ومراقبة مجالها الجوي وتوفير     بفضل ق وباالضافة الى ذلك،    
 . للقواعد القياسية الصادرة عن االيكاوندونيسيةالحكومة االالتصميم والتصنيع والتشغيل وصوال الى الصيانة، امتثلت 

 ٢٦ بينها من   ،ا في اندونيسيا   مطار ١٨٧ الوصول الى األسواق، قد أنشأت الحكومة         موضوع بالنسبة الى 
وخـالل السـنوات الـثالث      .  خروج من اندونيسيا واليها   /أو شكلت نقاط دخول   / الدولية و  ه أمام الرحالت  بواباتمطارا فتح   

 انشـاء شـركات الطيـران        اجراءات الماضية، قد خففت حكومة اندونيسيا من القيود والقواعد والتنظيمات المفروضة على          
ترخيصا  ٤٤ للقيام بعمليات منتظمة ومنحت      ترخيصا لمشغلي الخطوط الجوية التجارية     ٣١  لغاية اآلن  قد أصدرت و ،الجوية
بالنسبة للرحالت الدولية،   .   مليون راكبا  ١٦ مجموع عدد الركاب بالسنة      فبلغ غير منتظمة     تجارية جوية  لقيام بعمليات ل آخر

 ناقال جويا أجنبيـا خطـوط   ٣٢في اندونيسيا يشغل حاليا   و ، دولة في العالم   ٦٦عقدت اندونيسيا اتفاقات نقل جوية ثنائية مع        
 الجوي تبشر   ظهر هذه التطورات أن نمو صناعة النقل      وتُ.   مليون بالسنة  ١٠,٢ مجموع حركة الركاب      بالتالي وصلفجوية  

 .قتصادية على الصعيد الوطني واالقليمي على حد سواءكتساب المنافع االخيرا وتعد بفرص أفضل ال
 طورت اندونيسيا مجالها الجوي وقسمته الى عدة مناطق لالستطالع وهـي علـى              ،بالتعاون مع االيكاو  

) APP(وخدمـة مراقبـة االقتـراب       ) TWR(وبرج مراقبة المطار    ) AFIS(خدمة معلومات الطيران للمطار     : الشكل التالي 
معلومـات  ل  علـويين اقليمـي اليم معلومات الطيران و الى أربعة أق  قسم المجال الجوي   وقد   ،)ACC (نطقةومركز مراقبة الم  

نطاقـا لحركـة    ٤٠طقة مراقبة للمنطقة النهائيـة و  من٢٣ عاليين للمراقبة وقليمينواطيران وأربعة مراكز مراقبة للمنطقة     ال
 ،وحاليا.  شر واتفاقية شيكاغو  حكام الملحق الحادي ع    أ معمتماشية  توفير خدمات حركة جوية     ، وذلك بهدف    ءالمطار العطا 

 لمعلومات الطيـران  علوية أقاليم معلومات طيران وأقاليم    ٤ ه من  الحكومة على اعادة هيكلة المجال الجوي لكي تحول        تعكف
برنـامج االيكـاو    في   حاليا اندونيسيا بشكل مباشر      وتشارك  . تعزيز كفاءة وفعالية استخدام المجال الجوي      بغية اقليمين   الى

مااليـا  الشرق األوسط وآسيا من خالل مرورا بجنوب اله    بشأن اعادة هيكلة خطوط شركات الطيران المتوجهة الى أوروبا و         
).  EMARSSH( هيكل الطرف المعدل في آسيا الى أوروبا مرورا بالشرق األوسط جنوب الهمااليا       والمشروع معروف باسم  

 الحدود ابتداء مـن المرحلـة    هذهنفذت اندونيسيا تدريجيا  ، فقد   )RVSM (د الدنيا للفصل الرأسي   توفير الحدو اما فيما يتعلق ب   
بـين مسـتويي    (المرحلة الثانيـة    من ثم   و ،٢٠٠٢ في بضعة طرق في فبراير    ) ٣٩٠-٣٥٠ بين مستويي الطيران  (األولى  

 .٢٠٠٣ ال الجوي في اندونيسيا في نوفمبر المجلكل أجزاء) ٤١٠-٣١٠الطيران 
عترف فيها بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولـة علـى الفضـاء    قا للمادة األولى من اتفاقية شيكاغو التي ي      وف

ونظـرا  .  الجوي الذي يعلو اقليمها، فيتوجب على اندونيسيا أن تراقب مجالها الجوي لتوفير سالمة الحركة الجوية وأمنهـا               
 ، االسـتراتيجي ، ونظرا لموقعه عقدة بحرية٦٠٠ × عقدة بحرية ٢٩٤٠لوسع المجال الجوي االندونيسي الذي يناهز حوالي       

بناءة في أعمال المنظمـة     ال ، ستواصل اندونيسيا مشاركتها   وفي الواقع .  ل اندونيسيا في مجلس االيكاو    من االلزامي أن تمثّ   ف
 . كل الدول األعضاء األخرى ال محاليعود بالمنفعة علىمما بهدف تحسين الطيران المدني 

 بأن تدعم كل الدول األعضاء لدى االيكاو دعمـا قيمـا             األمل عميقحكومة جمهورية اندونيسيا    حدو  يو
 .ترشيح اندونيسيا في االنتخابات المقبلة التي ستجري اثناء انعقاد الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو

 — انتهى —


