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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  االقتصادیةاللجنة 

  السیاسة العامة- تنمیة النقل الجوي االقتصادیة  :من جدول األعمال ٤٠البند رقم 

  طیران األعمال الدولياالقتصادیة للة ممعاال
  )الوالیات المتحدة من (مقدمة

  التنفیذي الموجز    
، ودعـا عنصـر مهـم مـن النظـام الشـامل للنقـل الجـوي الـدولي األعمـالأن طیـران بـ للنقـل الجـويالسـادس المؤتمر العالمي أقر 

تـیح تأن بین الـدول فیما ة جانسمتالقتصادیة االمعاملة ومن شأن الالسیاسات ذات الصلة. بشأن وضع توجیهات االیكاو إلى 
الفریــق  وصــلتفــي اآلونــة األخیــرة، و علــى المســتوى العــالمي.  ةمــومنظَّ  ةوآمنــ ةســلیمطریقــة بطیــران األعمــال  قطــاع تطــویر
توافـق فـي اآلراء إلـى  )APEC( مجلـس التعـاون االقتصـادى آلسـیا والمحـیط الهـادئالتـابع ل )TPTWG(المعنـي بالنقـل العامـل 

  .عمالاالقتصادیة لعملیات طیران األ المعاملةبشأن المبادئ األساسیة ألفضل الممارسات في 

  .االعتبار فيأخذ هذه المعلومات الجمعیة العمومیة  ُیرجى من: اإلجراء

األهداف 
  :االستراتیجیة

  .المستدامة للنقل الجويحمایة البیئة والتنمیة هدف االستراتیجي بالترتبط ورقة العمل هذه 

اآلثار 
  المالیة:

  .ال توجد

  نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي: A38-WP/56 الوثیقة  المراجع:
  تسهیل تطویر طیران األعمال الدولي، WP/64ورقة العمل  -للنقل الجويالسادس المؤتمر العالمي 
    ختاميالتقریر المن  ١-٢البند ، WP/104ورقة العمل  – للنقل الجويالسادس المؤتمر العالمي 

، مجلس التعاون االقتصادى آلسیا والمحیط الهادئالتابع ل لفریق العامل المعني بالنقلاالجتماع الثامن والثالثون ل
  )APEC TPTWG/38, AEG Final Report( لفریق خبراء الطیران ختاميالتقریر ال

   



 - 2 - A38-WP/118 
 EC/13 

 

 المناقشة - ١

، من النظام الشامل للنقل الجوي الدولي اً مهم اً عنصر  ، عندما یتسم بالقوة،الدوليقطاع طیران األعمال ُیشكل  ١- ١
قطاع أن ب للنقل الجويالسادس المؤتمر العالمي أقر و مساهمة قطاع النقل الجوي في االقتصاد العالمي. عظیم ویساعد على ت

السیاسات ذات ن بشأتوجیهات وضع االیكاو إلى ، ودعا النظام الشامل للنقل الجوي الدوليمن مهم  عنصر ألعمالاطیران 
 .الصلة

مجلس التعاون االقتصادى آلسیا التابع ل )TPTWG(المعني بالنقل الفریق العامل  وصلتفي اآلونة األخیرة، و  ٢- ١
عملیات لاالقتصادیة  المعاملةتوافق في اآلراء بشأن المبادئ األساسیة ألفضل الممارسات في إلى ) APEC( والمحیط الهادئ

هم في اجتماع آلسیا والمحیط الهادئ االقتصاديمجلس التعاون لدول ا من قبل وزراء النقل هاعتماد متوقعوالطیران األعمال، 
مجلس التعاون التابع ل ن للفریق العامل المعني بالنقلیاالجتماع الثامن والثالث من تقریر ذو الصلة الجزءطوكیو. ویرد  في

 .رفقفي الم) TPTWG/38( االقتصادى آلسیا والمحیط الهادئ

 .االعتبار فيرجى من الجمعیة العمومیة أن تأخذ المعلومات الواردة أعاله یُ  ٣- ١
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APPENDIX 

 
EXTRACT OF REPORT OF APEC TRANSPORTATION WORKING GROUP (TPTWG/38) 

AVIATION EXPERTS GROUP 
Bali, Indonesia, July 1-5, 2013 

 
Business Aviation Core Principles 

Recalling that APEC Transportation Ministers, in the APEC 7 th Transportation Ministerial Joint-
Statement, urged the APEC Transportation Working Group (TPTWG) to focus expeditiously on 
identifying the benefits of business aviation and then work to develop and implement an APEC-wide set 
of agreed core principles that will apply to business aviation operations; 

Appreciating the role business aviation can play in advancing APEC’s broader goals of economic 
integration, trade facilitation, and development; 

Noting that, for the purposes of this statement, the term ‘business aviation’ refers to the non-commercial 
use of aviation to facilitate and conduct business, examples of which include: 

a) an individual using his or her own aircraft; 

b) a corporation using its own aircraft(s) to transport employees and/or individuals with 
whom it is engaged in business; and 

c) the use by individuals or corporations of aircraft in which they possess an ownership 
interest; 

Recognizing that the key commonality among these various types of operations, in terms of 
distinguishing them from commercial aviation operations, is that they are not held out for remuneration or 
hire; 

Acknowledging that this is not a legally-binding document; 

APEC Economies have reached consensus on the following core principles: 

1. “Business aviation operations should be treated, from an economic regulatory standpoint, as 
non-commercial, not-for-hire aviation.  As such, they may have the freedom to fly within and between any 
points in all Economies, in accordance with an Economy’s applicable requirements.” 
 
2. “Any operating permissions for business aviation operations should be considered and acted 
upon in a timeframe suitable to their operational needs.” 
 
3. “Consistent with ICAO standards and recommended practices, all governmental entities, e.g. 
customs, immigration, security, safety, etc, with jurisdiction over business aviation operations ought to 
recognize and treat these operations as part of non-commercial aviation.”  
 

— END — 
 


