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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  العامة ةالجلس

 من جدول األعمال:  كلمات وفود الدول األعضاء ٨البند 

  كلمة مقدمة من إندونیسیا

   )إندونیسیا(مقدمة من 

  رئیس المجلس،   سیادة
  األمین العام، سیادة

   أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء وفود الدول األعضاء،
  حضرات المندوبین المحترمین،

  سیداتي سادتي،

اسمحوا لي أوًَّال أن أقدم نفسي بوصفي رئیسًا لوفد جمهوریة إندونیسیا. اسمي إیَفرت إي. مانجیندان، وأنا وزیر  - ١
 ة جمهوریة إندونیسیا، عن خالص تقدیرنا لحكومة كندا لما أبدته من ضیافة كریمة لوفدنـا. النقل. َأَودُّ أن ُأعِرَب، باسم حكوم

إلیكاو ل العمومیة لجمعیةللرئیس هذه الدورة الثامنة والثالثین  واسمحوا لي، بهذه المناسبة، أن أقدم التهنئة الحارَّة - ٢
 ناجحة. و  ةمثمر نتائج تكم وبحكمتكم ستتوصَّل إلى فنحن مقتنعون بأن مداوالتنا تحت قیاد الذي انُتِخَب مؤخرًا.

وأودُّ أیضًا أن أنتهز هذه الفرصة ُألعرَب عن تقدیر وفدي لرئیس مجلس اإلیكاو وأعضاء المجلس المحترمین،  - ٣
  بجدٍّ واجتهاد. ،لما بذلوه من جهود مشكورة في اإلعداد لهذا االجتماِع الهامِّ  ،ألمین العام وأعضاء األمانةلو 

 –ملیون نسمة  ٢٤٠ –سیادة الرئیس، إن إندونیسیا، كدولة أرخبیلیة فیها رابع أكبر عدد من السكان في العالم  - ٤
ال في التواصل الداخلي بین مدن إندونیسیا وجزرها ومجتمعاتها فقط،  ،للتواُصل. وهذا صحیح رئیسیةً  وسیلةً  تعتبر النقَل الَجــوِّيَّ 

 ١٧ ٠٠٠یوجد في إندونیسیا و ، الذي یصل بین الشعوب في كل أنحاء العالم. فیما یتعلق بالنقل الجوي الدولي وٕانما أیضاً 
وبداخلها في السنة شركة خطوط جویة مسجلة. وبلغ عدد المسافرین َجواq إلى إندونیسیا ومنها  ٦٧و مطاراً  ٢٣٣و جزیرة

ومن  % في السنوات الخمس الماضیة.١٦وبلغ معدل النمو السنوي للسفریات الجویة  .ملیون مسافر ١٣١أكثر من الماضیة 
القتصاد إندونیسیا بنسبة الكبیر المتوقع أن یستمر نمو قطاع الطیران المدني في إندونیسیا في السنوات القادمة، بناًء على النموِّ 

یاq. ولذلك تتخذ حكومة إندونیسیا الخطوات یستطیع أفرادها مالیاq متوسطة %، وانبثاق طبقة ٦ الضروریة لتوفیر  أن یسافروا جوِّ
اقتصادیاq واجتماعیاq، ال سیما المطارات، وخدمات المالحة الجویة، وتوفیر  والهامِّ  ،كافیة لهذا القطاع النامي بسرعة تحتیةٍ  بنیةٍ 

 بیئة منتظمة ومناسبة للخطوط الجویة. 
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بتنفیذ خطة  ،لتحسین سالمة الطیران، وأمن الطیران، والبیئة اإلندونیسیَّـة أیضًا خطوات أخرىاتخذت الحكومة  - ٥
التعاون الفني لإلیكاو، وكذلك حكومات إدارة ها تها. وٕان المساعدة التي قدَّمَ ل متثالاالالعمل االستراتیجیة للطیران المدني وتعزیز 

كبیر. وأتمَّت إندونیسیا  تقدیرٍ  جداq وموضعُ  ّعالةٌ أثبتت أنها فَ  ،لمتحدة األمریكیة والیابانأسترالیا واالتحاد األوروبي والوالیات ا
بعثات التحقق ریر ا، وتقالتابع لإلیكاو ،السالمة مراقبة لتدقیقالبرنامج العالمي اإلجراءات التصحیحیة، كما أوصى بها تقریر 

  .المنسقة التي تجریها المنظمة

سیادة الرئیس، قدمنا في الدورة الماضیة للجمعیة تقریرًا عن التقدم الذي حققته إندونیسیا لتحسین قطاع الطیران  - ٦
لجمیع مقدِّمي خدمات الطیران، وتنفیذ بالنسبة المدني، ال سیما اعتماد قانون جدید للطیران المدني، وتنفیذ نظام إدارة السالمة 

 برنامج وطني لسالمة الطیران. 

مزید من التقدم، ال سیما وضع وتنفیذ برنامج السالمة لدولة إندونیسیا، بتحقیق  أبلغكمویسرُّني في هذه السنة أن  - ٧
المالحة الجویة هیئة " الخدمات المالحة الجویة، اسمه هیئة واحدة بوصفها الجهة المقدمة ، وٕانشاء٢٠١١ابتداًء من سنة 

محلَّ المقدِّمین الثالثة السابقین لخدمات المالحة الجویة، وتنفیذ خطة إندونیسیا  تَحلَّ و ، ٢٠١٢اإلندونیسیة"، ابتداًء من سنة 
بما في ذلك المطارات والبنیة التحتیة. وفیما  التي تشمل تطویر قطاع الطیران المدني بأسره،االستراتیجیة للطیران المدني، 

إلى توكیدها للسالمة  ها، نظراً إلى أن یسرُّني أن ُأشیرَ  - شركتنا المشهورة للخطوط الجویة الدولیة  -إندونیسیا  یتعلق بغارودا
اقتصادیة ركاب درجة  ، وهما: "أحسن٢٠١٣تلقَّت جائزتین ُأخریین من نوع "سكایتراكس" في سنة التشغیلیة وجودة الخدمات، 

عشر شركات أفضل الثامنة بین المرتبة وبلغت هذه السنة أیضًا في العالم"، و"أحسن مقاعد للدرجة االقتصادیة في العالم". 
ن من جوائز یْ ــیَ خرَ خطوط جویة في العالم حسب ترتیب سكایتراكس. وفي السنة الماضیة، كانت قد حصلت على جائزتین أُ 

 الخطوط الجویة. شركات

في مطارات رئیسیة في إندونیسیا. فالبیئة بیئة مراعاة الرئیسیة ل ت خطةٌ ذَ ــالطیران، ُنفِّ  في مجال بیئةالفیما یتعلق ب - ٨
ر المناخ في موضوع نشیط في وضع مسودة تقریر الفریق الحكومي عن تغیُّ  ورٍ ذات أولویة عالیة لحكومتنا. وقامت إندونیسیا بدَ 

الطیران والغالف الجوي العالمي، وقدمت معلومات شاملة لتقدیر ومعالجة االنبعاثات من محركات الطائرات. وتشارك إندونیسیا 
مراقبًا في لجنة حمایة  عضواً  ٢٠١٢اإلیكاو في سنة  ها مجلُس نَ ـــیَّ ــأیضًا بنشاط في مسائل حمایة بیئة الطیران في اإلیكاو، وعَ 

بشأن  عملٍ  ت لإلیكاو خطةَ مَ دَّ ت وقَ عَ ضَ من أوائل الدول التي وَ  ، كانت واحدةً ٢٠١٢ي سنة فو  ن.اـَیـر طَّ ال في مجال بیئةال
  المبادرات إلدارة أثر الطیران على تغیُّر المناخ، وقدمت كذلك تحدیثات سنویة لبیانات حركة الطیران واستخدام الوقود. 

واإلیكاو مشروعًا جدیدًا یهدف إلى تحسین إدارة انبعاثات مارس من هذه السنة، أعلنت إندونیسیا  ار/ذفي شهر آ - ٩
اإلندونیسیة  باالشتراك بین وزارة النَّــقل فَّذُ ــنَ ـــیُ ــــالنطاق سَ  واسعةِ البیر البیئیة امشروع التد الكربون من الطائرات وتخفیضها. وٕانَّ 

 فیها لقْ ـــنَّ ـــصمیم إندونیسیا على معالجة األداء البیئي لقطاع اللإلیكاو. ویعكس هذا المشروع ت ةالتعاون الفّني التابع وٕادارة
في المدى القریب والمدى البعید، بینما هي تنفِّذ المرسوم الجمهوري اإلندونیسي بشأن انبعاثات غازات  ذات معنى معالجةً 

  الدفیئة. 
وستنفَّذ  ،أن وثیقة مشروع التدابیر البیئیة الواسعة النطاق قد ُوقَِّعت أمس بین إندونیسیا واإلیكاو نَ علِ ني أن أُ یسرُّ و  -١٠

  . ٢٠١٤لفترة ثالث سنوات ابتداًء من أوائل سنة 
، وعضوًا في ١٩٥٠إن إندونیسیا، بوصفها عضوًا طویل األجل وملتزمًا في اإلیكاو منذ سنة  ،سیادة الرئیس -١١

هامة  أهمیًة عظیمًة على دعم وتشجیع دور اإلیكاو كمؤسسةٍ  باستمرارٍ  قُ ــلِّ عَ ـ، تُ ٢٠٠١حتى سنة  ١٩٦٢المجلس منذ سنة 
. وٕان إندونیسیا، في هذا الشأن، ستؤید قرارات اإلیكاو وتوصیاتها المتصلة بتطویر الطیران المدني. ونودُّ أیضًا األطرافمتعددة 

 استضافةَ  ُض رِ عْ علن أن إندونیسیا تَ منتدًى عالمیاq للمسائل التنظیمیة للطیران. ویسرُّني أن أُ  اأن نؤید ونشجع دور اإلیكاو بوصفه
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 ٢٠١٤)، في شهر تشرین الثاني/نوفمبر ICANأیضًا باسم إیكان ( فُ عرَ للتفاوض على الخدمات الجویة، الذي یُ  ومؤتمر اإلیكا
  في مدینة بالي. 

النتخابات المجلس القادمة في الجزء الثالث.  ةٌ حَ شَّ رَ ــلن أن جمهوریة إندونیسیا مُ عیسرُّني أیضًا أن أُ  ،الرئیس سیادةَ  -١٢
وٕاننا نعتقد أن إندونیسیا، التي یوجد فیها أكبر قطاع للطیران المدني في المنطقة دون اإلقلیمیة، وبارتفاع نمو اقتصادها وقطاع 

في أعمال  كبیرة نفسها في موقف یمكِّنها من تقدیم مساهمةٍ الطیران المدني فیها، ونظام حكمها التنظیمي المحدَّث، تجد 
  دًا وال موردًا لدعم أعمال المنظمة ودفعها إلى األمام. هْ َو جُ ـــألُ ـــتَ  نْ لَ  –إذا انُتِخَبت  –اإلیكاو. وٕان إندونیسیا 

من أهدافها  كجزءٍ  ،لدى المنظمة ةً ــیَّ وِ لَ وْ نظرنا، ینبغي أن یظّال أَ  ةِ هَ جْ ، من وُ هُ ـنظام الطیران العالمي وأمنَ  وٕان سالمةَ  -١٣
ُمَحدََّثة لسالمة الطیران العالمي، تنقل النظام الحالي من نظاِم  ةً دیدَ جَ  ةً طَّ االستراتیجیة الخمسة. وسوف تَُقدَُّم في هذا االجتماع خِ 

قدیر المخاطر قبل وقوعها. ونعتقد أن هذا االنتقال، المدعوم بنهج یستند إلى ت ةٍ سالم سالمٍة مستنٍد إلى االمتثال إلى نظامِ 
تأییدًا تاماq. وینطبق الشيء نفسه على  هُ دُ ــیِّ ؤَ ـ)، سیعزز سالمة الطیران في كل أنحاء العالم، ولذلك نُ CMA( الرصد المستمر

  الذي سیكون َمْعَلمًا بارزًا إلدارة سالمة الطیران في العالم بأسره. و المتعلق بُنُظم إدارة السالمة،  ،الجدید الملحق التاسع عشر
المعني بأمن  ،المؤتمر رفیع المستوى الناجح نتائجُ  َخُذ في االعتبارِ ُتؤْ ـــــ، سَ والتسهیالتفیما یتعلق بأمن الطیران  -١٤

الكبیر الذي أحرزه المؤتمر في مسائل  مُ دُّ قَ ــأن یحظى التَّ  –في هذا الصدد  –. ونأمل ٢٠١٢في سنة  دَ ـِــقـــعُ ذي الطیران، ال
ي أمن الطیران، بالتأیید. وفي الوقت نفسه، ینبغي أال ُتْهَمَل الحاجة إلى فكثیرة، ال سیما بعض الفجوات التي ما زالت قائمة 

، بما في ذلك والتسهیالتونعتقد أنه ینبغي مواصلة الجهود على َطـَرَفي معادلة األمن  .يٍّ تطفُّلِ  وغیرِ  وسریعٍ  سٍ لِ سَ  تفتیشٍ وجود 
. وفیما وٕاجراء عملیات الكشف األمني یةاألمن لتطبیق الضوابط مستندة إلى المخاطر جٍ و ُنهُ  استعمالِ  أن ُتؤَخَذ في االعتبار زیادةُ 
  َهـَوّیــات المسافرین.  لتحدید، بموجب مفهوم برنامج اإلیكاو جدیدةٍ  باستراتیجیةٍ  تُقَرُأ آلیاq، سُیَقدَُّم اقتراحٌ یتعلق بوثائق السفر التي 

عالمیة لتحقیق تخفیضات في الجهود الالطیران، نحن ملتزمون بالمشاركة في في مجال بیئة الفیما یتعلق بحمایة و  -١٥
 –على وجه الخصوص  –اآلتیة من حركة الطیران. ونحن ملتزمون  یةنبعاثات الكربونالا، بما في ذلك یةنبعاثات الكربونالا

المزید من إلى اإلیكاو في السنة الماضیة. وینبغي أن یتحقق نمو الطیران دون  ُأرسلتبتنفیذ خطة عمل دولة إندونیسیا، التي 
 بحلول، وتخفیضها تخفیضًا طویل األجل ٢٠٢٠في سنة  یةنبعاثات الكربونالا لبیئة. ومما ُیْذَكُر أنَّ تخفیضا الضغوط على

اماq، وأن یكون نموًا مستدنمو الطیران المدني  أن یكونللتحقیق. ومن األهمیة بمكان أن نضمن  قابلةٌ  ، أهدافٌ ٢٠٥٠سنة 
لطیران افي مجال ر من عناصر هذا التطو  اq هام اً عنصر  ،وكذلك االنبعاثات غیر الكربونیة یة،نبعاثات الكربونالتخفیض ا
  المدني. 

  . المرموقةالجمعیة العمومیة هذه ونحن، لذلك، نلتمس الدعَم الَقیَِّم جداq من جمیع وفود الدول األعضاء في  -١٦
نا المخلصة بنجاح هذه الدورة ــیاتِ ــنِّ ـــمَ ـــت مْ كُ لَــ مَ دِّ ــقَ هللا سبحانه وتعالى، اسمحوا لي أن أُ وبهذا األمل والدعاء إلى ا -١٧

  للجمعیة العمومیة.

  —انتهى  —


