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 الخامسة والثالثونـ الدورة  الجمعية العمومية
 الجلسة العامة

 انتخاب الدول المتعاقدة التي تمثل في المجلس :١٠ رقم البند

 ترشيح باكستان العادة انتخابها عضوا في مجلس االيكاو

 )باكستانمقدمة من (

نيتها فـي  عن معية العمومية لاليكاو  يسر جمهورية باكستان االسالمية أن تعلن أمام الدورة الخامسة والثالثين للج           -١
-٢٠٠٤(لفترة الثالثيـة المقبلـة   االجزء الثالث من انتخابات   عن  عضوا في مجلس االيكاو     تقديم ترشيحها العادة انتخابها     

 .باكستان أن كل المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم ممثلة لدى مجلس االيكاووسيضمن انتخاب ، )٢٠٠٧

يضع المميز  وان هذا الموقع    .  ة جغرافية رئيسية في العالم وتتمتع بموقع استراتيجي في آسيا         تمثل باكستان منطق   -٢
المجال الجوي في باكستان ضمن شبكة الخطوط الجوية الرئيسية بين أوروبا والشرق األقصى ويمثل صلة وصل أساسـية   

لتقديم الخدمات لتدفق الحركة الجوية انطالقا مـن        الواقعة جنوب الهيمااليا    الرئيسية  للشبكة الدولية لخطوط الحركة الجوية      
طريـق كـاراكورام    لوكانت باكستان دولة رائدة     .  أوروبا والشرق األقصى والعكس بالعكس    سيما ضمن    العديدة  أماكن  
ساسي على خريطة الطرق الجوية للطيـران فـي         األحافظت على موقعها     و ،السبعيناتعقد  الى الصين في أوائل     الجوي  
سـيذكر  الـذي   على الطريق    ١٩٢٠ المتحدة واستراليا في عام      الجوية المنتظمة بين المملكة   الخدمات  نذ أن بدأت    العالم م 
 .طريق الكنغرحنين على أنه دائما ب

باالضافة الى شركة الطيران  .  ةي مطارا من بينها عشرة مطارات دول      ٤٢تتمتع باكستان بقطاع طيران قوي يضم        -٣
شركة طيران مرموقة تمتلك عدة طائرات خاصة تـدعى    باكستان   ى لد ،(PIA) يةلباكستانالية  الوطنية، شركة الطيران الدو   

(FIRSTS)           بالتـالي،  و.  الطرق الداخلية والدوليـة تعمل على  في آسيا وهي تمثل عددا من شركات الطيران الخاصة التي
 .لميا واقليمياتتمتع باكستان بتاريخ فريد من نوعه وموقع مميز على شبكة الطيران المدني عا

مجلس االيكاو لمـا فيـه   في هي تواقة وراغبة في العمل      فلتزام بمبادرات االيكاو    تشعر باكستان بالحماس وباال   اذ   -٤
وتتمثل رغبتها القصوى في المشاركة في التحوالت السريعة في قطاع          .  المصلحة العليا لكل الدول المتعاقدة لدى المنظمة      

وتلتزم باكستان بمعالجة المسائل التي تتعلق بتوفير بيئة سـليمة      .  مل االستراتيجية لاليكاو  الطيران وتدعم بالتالي خطط الع    
ن ثقـة  وتثـق باكسـتا  .  وآمنة ونظيفة ضمن االستشرافات العالمية حول هذه المسائل التي تتعلق بالطيران المدني الدولي         

 .الطيران المدني الدوليايا قضكبيرة بااليكاو وتعتبر أنها تمثل أنسب المحافل الدولية لمعالجة 

 ودعمت رسالتها كهيئة عالميـة مسـؤولة عـن          ،بشكل دؤوب في أعمال منظمة االيكاو     باكستان  لطالما شاركت    -٥
 عن بالنا أيضا االحتياجـات الضـرورية لتعزيـز        يال يخف و.  الترويج لنظام آمن ومنتظم واقتصادي للنقل الجوي الدولي       
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هدف تحسين قدرات الدول على تجنب ومكافحة االرهاب الدولي بشتى أشـكاله            بقليمي  تعاون الدولي واالقليمي ودون اال    ال
 .فعالةبصورة  وألوانه

عدد بسيط مـن  عن لطالما اتبعت باكستان سياسة االمتثال لكل القواعد والتوصيات الصادرة عن االيكاو مع ابالغ    -٦
.  تشارك بشكل نشط في أعمال الهيئـات الدوليـة واالقليميـة        وتتقيد باكستان بااللتزامات الدولية واالقليمية و     .  االختالفات

ويمكن القاء نظرة على الفقرات التالية لتسليط األضواء على العناصر األساسية التي تمثل جهود سلطة الطيران المدني في                  
سالمة وأمن الطيران   منقطعة مع تحقيق    الللطيران المدني الدولي ولضمان العمليات الجوية الفعالة وغير         لترويج  لباكستان  
 :المدني

 خدمات المالحة الجوية

يقع المجال الجوي لباكستان على مشارف اقليم االيكاو آلسيا والمحيط الهادئ ويتضمن اقليمين لمعلومات الطيران                -٧
 مرتبطة بشبكة لخدمات الحركة الجوية وهي كلها       ا داخلي ا طريق ٧٤ و دوليا ا طريق ٣٥ هذا المجال  وكراتشي ويشمل    الهور
لجهـة  اآلسـيوية   الصين وغرب وشمال شرق وجنوب شبه القارة        ذلك  لشرق األوسط واقليم شرق أوروبا بما في        اطرق  
سيما   ال،ترابط شبكات طرق خدمات الحركة الجوية التدفق السليم والسلس والفعال للحركة الجوية الدولية         يضمن  .  الشرق

 . ق األقصىالتدفقات الرئيسية للحركة الجوية بين أوروبا والشر

تحركات الطائرات العسـكرية الضـخمة   ل في الماضي القريب    يباكستانالالمجال الجوي   قوات التحالف    تاستخدم -٨
 – تم تنفيذ خطة الطرق الجوية للطوارئ آلسيا والشرق األوسـط وأوروبـا              ،وخالل حرب العراق  .   واليها من أفغانستان 

٢٠٠٣) CRAME-03(ل الدولي للحد من االخالل في عمليات النق. 

هي تمثل مجاالت جوية من الفئة       مراقبة و  ١٥٠كل الطرق الجوية لخدمات الحركة الجوية على مستوى الطيران           -٩
تعمل على الترددات العاليـة  مكررة للنبضات ستطالع ثنائي وحيد النبضة تلقائي ومتكامل ومحطات    توفير خدمة ال  مع  ) أ(

 اوتمثل هذه الطرق الجوية عنصر.   لالستطالع واالتصاالتةتغطيفر  تووأرض المتحكم بها عن بعد      -لالتصاالت جو جدا  
والـذي  اليا ابجنوب الهموآسيا أوروبا الى الشرق األوسط المعدل من خدمات الحركة الجوية الجوية لطرق ال لهيكل  اأساسي

آسـيا وشـمال    تقدم الطرق الجوية الخدمات للحركة الجوية بين جنوب         و . (EMARSSH) ٢٠٠٢أنشئ في شهر نوفمبر     
 .أمريكا من خالل الطريق القطبي

 ٢٠٠٣للفصل الرأسي في المجال الجوي الباكستاني منذ شهر نوفمبر          األدنى المنخفض   تنفيذ الحد   كل من   لقد أدى    -١٠
عملية  ٦٤ ٠٣٩:  ليتسجوفي السنة الماضية تم     .   أضعافا سعة المجال الجوي  الى زيادة   اضافة ستة مستويات للطيران     و

 .ا في داخل باكستان وعبره علمية تحليق٩٠ ٠٣١مغادرة وعملية  ٥٣ ٣٧١وصول و

 ،واعترافا بمسؤوليتها في هذا المجـال .  كما تعلمون تمثل السالمة العنصر األساسي في نظام النقل الجوي الدولي  -١١
برامج ادارة السالمة بشكل منـتظم      تستخدم سلطة الطيران المدني في باكستان أحكام االيكاو المتعلقة بادارة السالمة لتنفيذ             

يستعرض هذا النظام ويخضع    حاليا  و.   لضمان أن نظامها لخدمات الحركة الجوية يفي بمستوى السالمة المتوخى          ومناسب
العناصر األولـى التـي ستخضـع    من هذا النظام واالجراءات والتجهيزات   على تشغيل   العاملون  يمثل  .  لتقييم بشكل عام  

 (COSCAP-SA)دم مشروع التنمية التعاونية للسالمة الجوية وصالحية الطيران المستمرة لجنوب آسـيا            قد ق و.  للتغييرات
وقد استضافت سلطة الطيران المدني في باكستان االجتماع الثـاني عشـر   .  في هذا المجال   اما يلزم من التدريب لموظفين    

 .٢٠٠٣في شهر ديسمبر  بباكستان  في الهور(COSCAP-SA)الدائمة لمشروع التنمية للجنة 
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قد اتخـذت،   الحرب على االرهاب    جبهة  بما أن باكستان دولة تقع على خط التماس في          و ،في مجال أمن الطيران    -١٢
 التدابير الالزمة في اعادة تعزيـز       ،وفقا للتوصيات التي صدرت عن المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشأن أمن الطيران           

ت الحساسة والتجهيزات والتسهيالت وعززت تدابيرها الخاصـة بازالـة أي امكانيـة             حماية نظام المالحة الجوية والبيانا    
تعمل حاليا على تنظيم ودعم البـرامج ذات الصـلة بـأمن    هي  و،للتالعب في نظام الطيران وقواعد البيانات المرتبطة به    

 .(AVSEC) الطيران

لزم من القدرات الجراء عمليـات البحـث        ان سلطة الطيران المدني في باكستان مجهزة بشكل كامل وتمتلك ما ي            -١٣
أنـه  بوان معهد التدريب على الطيران المدني الذي تم رفع مستواه بمساعدة االيكاو في أوائل الثمانينات يعرف                 .  واالنقاذ

هذا المعهد التدريب لطالب الشركات الوطنيـة وأيضـا         يقدم  و.  من أفضل معاهد الطيران في اقليم آسيا والمحيط الهادئ        
أما قسم خدمات األرصاد الجوي فـي باكسـتان   .  شارك في برنامج ترينير التابع لاليكاو  كما ي  ،ورات للطالب األجانب  الد

فهو يدير مؤسسة األرصاد الجوية التي تدعم جهود سلطة الطيران المدني لتلبية الطلب المتزايد بشكل لم يسبق لـه مثيـل          
وثوق به للطيـران المـدني   يران الالزمة لتحقيق المستوى المأمون والم    خدمات األرصاد الجوية المرتبطة بالط    توفير  على  
 .الدولي

وفـي شـهر    .  كانت سلطة الطيران المدني في باكستان على مستوى توقعات المشغلين الجويين واألياتـا            لطالما   -١٤
نجـح   وقد   . لمشتركةاعداد الطرق الجوية ا   معنية ب  نظمته األياتا لمجموعة     ا قد استضافت باكستان اجتماع    ،٢٠٠٠سبتمبر  

قـد  .  شترك باالضافة الى طريق جوي مـواز   مباشرة متفق عليها بشكل م    وهذا االجتماع في اعداد وانشاء طرق قصيرة        
وقد تم وضـع    .  للفصل الرأسي المنخفض  الخطة قد سهلت تنفيذ مقتضيات األداء المالحي المطلوب والحد األدنى           سهلت  

وقـد  .  شرة من اسالم آباد الى الواليات المتحدة عن طريـق شـمالي باكسـتان       حالت المبا رخطة النشاء طريق قطبي لل    
وتم تنفيذ معايير الحد األدنـى  .  (Delta)  ودلتا(United Air)ا الطيران يونايتد هذا الطريق الجوي أيضا شركتاستفادت من 

الباكستاني مجـاال   ال جوي   مجمن ال  مما جعل    ،٢٠٠٣للفصل الرأسي في الشرق األوسط وجنوب آسيا في عام          المنخفض  
حركة وذلك بالنسبة الى ال    ، والعكس بالعكس  (CVSM)  نظام  الى (RVSM) للفصل الرأسي المنخفض  من الحد األدنى    انتقاليا  

 .ليم معلومات الطيران المتاخمة في أفغانستان وطاجيكستان والصيناالجوية بين اق

تحاول أيضا،  لتجهيزات األرضية   ا لجهةلطائرات و لجهة ا  بهدف التكيف مع تكنولوجيات الطيران الحديثة الناشئة      و -١٥
 بشكل عام وعلى    على الصعيد العالمي  سلطة الطيران المدني في باكستان أن تستطلع كل السبل المتاحة لمواكبة التطورات             

 .  الصعيد االقليمي بشكل خاص

تقدم ترشيحها العـادة انتخابهـا فـي     فان حكومة باكستان قد قررت أن . مع مراعاة الوقائع المشار اليها أعاله    و -١٦
 في المجلس منذ منتصـف  اكانت باكستان وافرة الحظ لكونها عضوو.  الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو 

بجزيل الشرف والحبـور اذ      باكستان   تسعى.   ويشرفها أن تخدم مجتمع الطيران المدني الدولي منذ ذلك الحين          ،السبعينات
لتعزيز وترويج طيران مدني سليم ومـأمون    المبذولة   قادة العالم في مجال الطيران المدني للمشاركة في الجهود           الىتنضم  

وتعتمد جمهورية باكستان االسـالمية  .   في الدول األعضاء لدى االيكاو  لما فيه خير الشعوب واالقتصادات     ومنتظم وفعال 
  الجزء الثالـث النتخابـات   ضمن  رشيحها العادة انتخابها في مجلس االيكاو       م للدول المتعاقدة لدى االيكاو لت     على الدعم القي

 ).٢٠٠٧-٢٠٠٤(الفترة الثالثية المقبلة 

  انتهـى ــ


