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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 

 الجلسة العامة

  إنتخاب الدول المتعاقدة التي تمثل في المجلس  :من جدول األعمال ٨البند 

  ترشيح لبنان
  )لبنانورقة مقدمة من (

ترشيحه لعضوية يتشرف لبنان بأن يعلن للدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي   - ١
  .المجلس للفترة الثالثية المقبلة في جزء االنتخابات الثالث

  :إن ترشيح لبنان ينطلق من اإلعتبارات األساسية التالية  - ٢
غالبية ال، وقد انضم الى ١٩٤٤لبنان عضو مؤسس في منظمة الطيران المدني الدولي منذ إنشائها في عام   ـ  

  .وضعتها المنظمة الكبرى من اإلتفاقيات الدولية التي
) منطقة الشرق األوسط(نظراً لموقعه الجغرافي والتاريخي، يمثل لبنان منطقة جغرافية رئيسية في العالم   ـ  

تميزت بتعدد اللغات والثقافات والحضارات، وهذا الموقع المميز للبنان يجعله صلة وصل بين الغرب 
  .من أهم الوسائل لتأمين التواصل بين الدولوالشرق، وهو يؤمن بأن تعزيز الطيران المدني يعتبر 

لبنان، من أوائل الدول التي ساهمت في إنشاء وتطوير قطاع الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط من   ـ  
 ) بيروت –مطار رفيق الحريري الدولي : حاليا ( خالل التسهيالت التي قدمها كل من مطار بيروت الدولي 

، التي كانت من )MEA(رات الدولية في العالم، وشركة طيران الشرق األوسط الذي كان من أوائل المطا
، التي كانت أول شركة )TMA(أولى شركات الطيران في المنطقة، وشركة الخطوط الجوية عبر المتوسط 

  .متخصصة في نقل الشحن في المنطقة ومن أوائل الشركات في العالم
من أحدث المطارات بتجهيزاته ومرافقه المؤهلة لتقديم أفضل  بيروت –بات مطار رفيق الحريري الدولي   ـ  

 –المواقف  –شركة التموين  –شركات المناولة  –مدارج جديدة (الخدمات لشركات الطيران وللمسافرين 
بحيث بات مجهزاً الستقبال ستة ماليين مسافر سنوياً، فضالً عن تأمين خدمات المالحة ...) السوق الحرة

مع العلم بأن النمو في حركة النقل  .ات الطيران في المجال الجوي لمنطقة الشرق األوسطالجوية ومعلوم
 مقارنة بالسنوات الماضية،% ٣٠سبة الجوي في لبنان بات يمثل رقماً مهماً في المنطقة ذلك أنه تجاوز ن

وز عدد الركاب بالرغم من الظروف الصعبة التي شهدها االقتصاد العالمي بسبب األزمة المالية، وقد تجا
مع اإلشارة الى أن الحكومة اللبنانية  .عدد سكان لبنان) ماليين ٥(  ٢٠٠٩المسافرين عبر المطار عام 

تدرس حاليا، بالتعاون مع برنامج التعاون الفني في االيكاو موضوع توسيع مطار رفيق الحريري الدولي 
  .حركة النقل الجويبغية زيادة قدرته اإلستيعابية لتلبية الحاجات المتزايدة ل
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قام لبنان بخطوات حثيثة في مجال تطوير وتحديث أنظمة السالمة الجوية وأمن الطيران المدني ومراقبة   ـ  
تطبيقها بشكل فعال، بما يتالءم مع التغييرات الحاصلة على المستوى الدولي والتطور التكنولوجي، من خالل 

، كما قام بتطوير إدارة قطاع الطيران المدني من خالل برنامج تعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي
إصدار قانون يتضمن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني كجهاز مشرع ومراقب، وإنشاء شركة خاصة 

بيروت، بحيث يتم الفصل بين عمليتي التشريع والتشغيل في هذا  –إلدارة مطار رفيق الحريري الدولي 
  .شركات خاصة إلدارة أي مطار مدني آخر المجال، مع إمكانية إنشاء

بما فيها الحرية (وإطالق حريات الطيران من طرف واحد " سياسة األجواء المفتوحة"بادر لبنان الى اعتماد   ـ  
، األمر الذي )٢٠٠٠منذ عام (، فكان لبنان الدولة األولى في المنطقة التي اعتمدت هذه السياسة )الخامسة

ورفع عدد الشركات العاملة في مطار بيروت الدولي وزاد حجم الدخل الوطني،  عزز سياسة النقل الجوي
التي تمكنت من تعزيز أسطولها الجوي وتزويده  MEAدون أن تؤثر هذه السياسة سلباً على الشركة الوطنية 

مواً مالية ون اًوباتت شركة طيران الشرق االوسط من الشركات النادرة التي تحقق ارباح. بأحدث الطائرات
  .عالياً بالرغم من االزمة االقتصادية العالمية

، إضافة الى الترخيص للشركات األجنبية )تشارتر(تم الترخيص للعديد من الشركات الوطنية للنقل العارض   ـ  
  .بهذا النقل عمالً بسياسة األجواء المفتوحة

مركز سالمة الطيران المدني في لبنان كمركز  ١٩٦٢إعتمدت منظمة الطيران المدني الدولي، منذ عام   ـ  
إقليمي للتدريب في شؤون سالمة الطيران المدني، ويشهد المركز في هذه المرحلة تقدماً ملحوظاً على صعيد 

طقة في مختلف مجاالت قطاع تحديث تجهيزاته وتطوير برامجه التدريبية لتلبية احتياجات لبنان والمن
وقد جرى مؤخراً افتتاح الجزء المتخصص بأمن الطيران والذي يتم التدريب فيه بموجب . الطيران المدني

  .مع الحكومة الفرنسيةتعاون برنامج 
يؤكد لبنان دعمه المتواصل للجهود التي تقوم بها المنظمة ولمخططاتها المستقبلية، وعلى األخص متابعة   ـ  

مج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة، والبرنامج العالمي لتدقيق األمن والوسائل الهادفة الى حماية البيئة، البرنا
لدول االفريقية وسواها، وتفعيل بالسالمة الجوية ل  والبرامج الخاصة بمساعدة الدول النامية والبرنامج الخاص

  .دور المكاتب اإلقليمية
لفئة الثالثة من الدول الممثلة في مجلس االيكاو، والتي يهدف وجودها في إن ترشيح لبنان سوف يكون عن ا  - ٣

المجلس الى تأمين التمثيل المتوازن لمختلف المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم، وفقاً لقواعد التمثيل المنصوص عنها في 
نظمة سوف يؤمن التمثيل المناسب للعديد ، بإعتبار ان وجود لبنان في مجلس الم)٣-الفقرة ب- ٥٠المادة (اتفاقية شيكاغو 

وفقاً (غير ممثله في المجلس ) المنطقة الشمالية ـ الشرقية(من الدول الواقعة في  منطقة جغرافية واسعة في الشرق االوسط 
جديدة  وإن العديد  من هذه الدول أبدت رغبتها بأن يعاود لبنان تمثيلها في المجلس لوالية) لما هو مبين في الرسم المرفق

، مما أحدث خلالً في ٢٠٠٧للجمعية العمومية في سنة  ٣٦خصوصاً بعد ان فقد لبنان هذا المركز للمرة االولى في الدورة 
انطالقا من هذا الواقع، ابرمت الدول الواقعة في المنطقة . سالمة وحسن التوزيع في تمثيل المنطقة في مجلس المنظمة

ب بموجبه من الدول االعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي دعم قضيتهم العادلة الجغرافية اآلنفة الذكر اتفاقا تطل
على ان يتم هذا التمثيل من خالل برنامج مداورة . والتعاون االقليمي القائم بينهم في سبيل تأمين تمثيلهم في مجلس المنظمة

  . ملكة االردنية الهاشمية كمندوب رديفمع تسمية ممثل عن الم) ٢٠١٣-٢٠١٠( يلحظ ترشيح لبنان للفترة القادمة 
إن برنامج المداورة الملحوظ أعاله، والذي على أساسه يتقدم لبنان بترشيحه، يتوافق مع سياسة اإليكاو التي أقرت    - ٤

حدى دائما بفوائد هذا البرنامج، كونه يتيح للدول الواقعة في مناطق جغرافية معينة الفرصة بأن تتمثل في مجلس المنظمة بإ
مع اإلشارة . الدول المشاركة في البرنامج، وكذلك اإلمكانية بأن تكون عضوا في المجلس عن طريق المداورة في التمثيل
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الى أن هذا البرنامج قد حظي بتطبيق شامل خالل االنتخابات المتعاقبة لمجلس المنظمة في الجزء الثالث منها، بحيث أن 
األعضاء في الجزء الثالث يجري انتخابها على أساس إتفاقات مداورة معقودة  تسعة من أصل ثالثة عشر دولة من الدول

األمر الذي يثبت أهمية برامج المداورة ومساهمتها . بين مجموعات من الدول التابعة لمختلف المناطق الجغرافية في العالم
  .ام إتفاقية شيكاغوالفعالة في تطبيق مبدأ التمثيل الجغرافي المتوازن في مجلس المنظمة عمالً بأحك

إن لبنان، الذي يولي أهمية كبرى لتطوير الطيران المدني والنقل الجوي الدولي، وتحدوه روح التعاون والعمل في   - ٥
مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، يأمل في الحصول على تأييد الدول المشاركة في الجمعية العمومية إلعادة إنتخابه في 

كته البنّاءة في أعمال مجلس المنظمة بهدف تحسين مختلف مجاالت الطيران المدني بما يعود بالمنفعة المنظمة ليواصل مشار
  .على كل الدول األعضاء في المنظمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ـ انتهـى ـ


