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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  االقتصادیةاللجنة 

  السیاسة العامة - التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي  ٤٠ الموضوع رقم

منظورات إندونیسیا بشأن نتائج مؤتمر االیكاو العالمي السادس 
  للنقل الجوي

 )إندونیسیامقدمة من ورقة (

  التنفیذي الموجز
الخطة المقترحة إلجراءات  بشأنراء إندونیسیا بشأن نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي و كذلك آرقة تعرض هذه الو 

  . المتابعة واألعمال في المستقبل

  :القیام بما یليیرجى من الجمعیة العمومیة  اإلجراء:
الجوي بشأن الرؤیة الطویلة  المؤتمر العالمي السادس للنقل وضعهاالتأكید على الدعم للتوصیة التي  أن تعید  )أ 

 األجل لتحریر النقل الجوي الدولي.
إعداد أي اتفاق أو ترتیب دولي محدد لتیسیر المضي في تحریر خدمات النقل الجوي  ستطلب من المجلأن و   )ب 

 وملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم.
  أن تطلب إلى المجلس وضع المبادئ الرئیسیة بشأن حمایة المستهلك.و   )ج 
وسیاسات  طلب من المجلس تأیید توصیة المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي لوضع مجموعة من قوانینتأن و   )د 

 المنافسة المنطبقة على النقل الجوي.

أن تطلب من األمین العام إجراء دراسات كمیة ونوعیة لتطورات النقل الجوي تتناول المسائل ذات الشاغل و   )ه 
 الرئیسي، كاألولیة (أ) أو (ب).

  (ه) أعاله.إلى(أ)  ات منالفقر  ةتعتمد خطة االیكاو ألعمال المتابعة، مع مراعاوأن   )و 
األهداف 
  .الجوي لنقلل المستدامة تنمیةالو البیئة حمایة -)ج( االستراتیجي بالھدف ھذه العمل ورقة تصلت  :االستراتیجیة

اآلثار 
  ٢٠١٦ -٢٠١٤لفترة المتوفرة في میزانیة البرنامج العادي ل مرهونة بالموارد  المالیة:

  بیان موحد بسیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي، A38-WP/55  المراجع:
A38-WP/56 ،نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي 
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 مقدمةال -١

بمقر االیكاو في مونتریـال،  ٢٢/٣/٢٠١٣-١٨الفترة  في، المعقود للنقل الجوي السادس وضع المؤتمر العالمي ١- ١
ات بشأن الجوانب الرئیسیة للنقل الجوي، مثل التنظیم االقتصادي للنقل الجوي في مجاالت دخول األسواق توصی

 لجویة ورسوم الطیران وتمویل البنیةوحمایة المستهلك وفرض الضرائب واقتصادیات المطارات وخدمات المالحة ا
یا أن توصیات المؤتمر قد نجحت في االعتراف التحتیة للطیران وعملیاته، فضًال عن مسألة التیسیر. وترى إندونیس

 بالحاجة إلى إحالل التوازن بین البلدان النامیة والبلدان المتقدمة.

ولقد أثارت إندونیسیا، كبلد ناٍم، بعض الشواغل أثناء المؤتمر من خالل ورقة عملها بشأن دخول األسواق وملكیة  ٢-١
حمایة المستهلك. واتفقت معها الكثیر من البلدان ذات نفس ، فضًال عن علیها شركات الطیران والسیطرة الفعالة

 .المستوى من التنمیة بشأن المضي في عملیة التحریر بصورة تدریجیة، وذلك رهنًا بوتیرة تنمیة كل بلد

 المناقشة -٢

التي وضعها المؤتمر هي تؤید تأییدًا تامًا التوصیات فأقرت إندونیسیا نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي،  وٕاذْ    ١- ٢
ویتعین على كل دولة أن تقرر طواعیة أي عملیة أو اتفاق  .مع مراعاه أراء ومستویات تنمیة النقل الجوي في كل بلد

  بشأن التحریر.
سیقوم بدور هام في دعم توصیات  فهووحیث أن إقلیم أسیا والمحیط الهادئ یتسم بحجم كبیر من الحركة الجویة،  ٢- ٢

 ،)IMT-GTل محافل عدیدة إلقلیم أسیا والمحیط الهادئ، مثل مثلث النمو إلندونیسیا ومالیزیا وتایلند (المؤتمر. وتواص
) ورابطة أمم BIMP-EAGAبروناي دار السالم وٕاندونیسیا ومالیزیا والفلبین ( ومنطقة نمو بلدان جنوب شرق أسیا

جنوب  رابطة أمم عة تحریر عملیة دخول األسواق. وحتى في بلدان) المضي ُقدمًا في متابASEANجنوب شرق أسیا (
طویلة األجل لتحریر النقل الجوي منذ عشر سنوات بوصفها سوق الطیران  ة)، فقد ُوضعت رؤیASEANشرق أسیا (

. مةقادالوحید ألمم جنوب شرق أسیا، وهي التزال وثیقة مفتوحة للسنوات العشر المقبلة أو حتى السنوات العشرین ال
آنفًا، إما لخدمات الشحن أو للملكیة، ینبغي أن تكون على وأي اتفاقات أو ترتیبات ستضعها االیكاو، حسب ما ورد 

   أساس طوعي، من أجل تنفیذها للبلدان المستعدة في المقام األول.
نهج وتحیط علمًا بأن  ٢٠١٦-٢٠١٣المتابعة للفترة  أعمالوتقدر إندونیسیا تقدیرًا كبیرًا أعمال االیكاو لصیاغة  ٣- ٢

ومع ذلك، وحیث  .(أ) و(ب) و(ج) ستمثل سبیًال فعاًال في تحقیق أفضل ما یمكن من الموارد في المنظمة األولویات
 منظورات بلد نام یحتاج إلى المزید من المرونة والمزید من المراعاة في تطبیق عملیة التحریر فضًال عن أن إندونیسیا

ة، فنحن نتوقع إجراء أي دراسات نوعیة وكمیة لتنمیة النقل الجوي تتناول مسائل ذات توصیة المؤتمر ذات الصل
بالتوازي مع أي جهود قائمة في األولیة (أ).  اعناصر تحریر النقل الجوي، أن یتم تنفیذهشاغل رئیسي، سیما بشأن 

 الملكیة والسیطرة على مبدأ ویسري ذلك على وجه الخصوص على دراسة الزمة بشأن تأثیر المعاییر المتغیرة بشأن
من حیث المنظورات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة واألمن الوطني، حسب ما اقترحته إندونیسیا في  النقل الداخلي
  .ATConf/6-WP/84ورقة العمل 

أن مبادرة االیكاو ، سیما بشوافق علیهاوبالنسبة للتدابیر األخرى الواردة في الخطة المقترحة، یمكن إلندونیسیا أن ت  ٤- ٢
هذه المبادئ إرشادات یمكن أن تشكل لوضع مبادئ رئیسیة بشأن حمایة المستهلك، والتي تقدرها إندونیسیا أیما تقدیر، 

مؤتمر االیكاو  لمرفقشجع إندونیسیا كذلك استخدام الدول األمثل تعوضًا عن كونها لوائح لبلد یلتزم بها. و 
  ، وهي ترغب في تنظیم حلقة دراسیة بشأن المسائل ذات الصلة.)ICAN( الخدمات الجویة بشأن لمفاوضاتل
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 الخالصة -٣

  ؛یرجى من الجمعیة العمومیة القیام بما یلي ١- ٣
التأكید على تأیید توصیة المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي بشأن الرؤیة الطویلة األجل لتحریر النقل الجوي  أن تعید  )أ 

ء االهتمام على وجه الخصوص للحاجة إلى مراعاة اآلراء المختلفة بشأن عملیة التحریر الدولي، وتدعو المجلس إلى إیال
والمستویات المختلفة لتنمیة النقل الجوي في كل بلد. وینبغي لعملیة تحریر دخول األسواق أن تراعي مشاركة الدول 

 المستمرة في تنمیة النقل الجوي في العالم.

د وضع أي اتفاق أو ترتیب دولي محدد لتیسیر المضي في تحریر خدمات الشحن تتطلب من المجلس، أن یقوم عنأن و   )ب 
 الجوي وملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم، النظر في تنفیذها على أساس طوعي وتدریجي.

 أن تطب من المجلس وضع مبادئ رئیسیة بشان حمایة المستهلك.و   )ج 

السادس للنقل الجوي لوضع مجموعة من قوانین وسیاسات المنافسة  أن تطلب من المجلس تأیید توصیة المؤتمر العالميو   )د 
 المنطبقة على النقل الجوي.

أن تطلب من األمین العام إجراء دراسات نوعیة وكمیة لتطورات النقل الجوي التي تناول مسائل ذات شاغل رئیسي، و   )ه 
 كاألولیة (أ) أو (ب).

 الفقرات من (أ) إلى (ه) أعاله. ةة، مع مراعاأن تعتمد خطة االیكاو المقترحة إلجراءات المتابعو   )و 
  
  
  

  - انتهى -


