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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 
 الجلسة العامة

 انتخاب الدول المتعاقدة التي تمثل في المجلس :١٠البند رقم 

 جمهورية سنغافورةترشيح 
 )جمهورية سنغافورة من ةمقدم(

 ةـمقدم -١

الطيـران  نظمـة   لمللجمعية العمومية    بأن تعلن للدورة الخامسة والثالثين       جمهورية سنغافورة   حكومة  شرف  تت
، ترشيحها العادة االنتخاب كعضو في مجلس االيكاو، في القسم الثاني، في االنتخابات التي ستعقد أثنـاء                 )ايكاو(الدولي  المدني  

  .للجمعية العموميةالدورة الخامسة والثالثين 

 تصور سنغافورة -٢

الطيران المـدني   ة المعنية بتنمية    يتمثل تصور سنغافورة في دعم وتشجيع دور االيكاو بوصفها المنظمة العالمي          
وسـتقدم سـنغافورة    .  هأمر حيوي لضمان استمرار تطور    الدولي  لطيران المدني   ل قيادة االيكاو    وتؤمن سنغافورة بأن  .  الدولي

وأمنه وموثوقيته عن طريق رفع مستوى قواعد تنمية المـوارد البشـرية           الطيران المدني الدولي    مساهمات ثابتة لتعزيز سالمة     
وستكرس سنغافورة، مع الدول األعضاء، مزيـدا مـن المـوارد       .  القواعد والتوصيات الدولية  بادل تجاربها وخبراتها لتنمية     وت

 .بصورة أفضلي ولدلخدمة مجتمع الطيران ال

  ومساهماتها في االيكاوسنغافورة التزام  -٣

ا ها عن طريق تبادل خبراتهاتوستسعى جاهدة لتعميق مساهم   االيكاو  بصورة كبيرة في أعمال     سنغافورة  أسهمت  
، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات، وتأمين الطيران، وادارة       الحركة الجوية في مجال تنمية الموارد البشرية، وأمن الطيران، وادارة         

  :وقد كان من دواعي الفخر لسنغافورة أن تسهم في االيكاو من خالل القنوات التالية.  المطارات

ا علـى عضـوية المجلـس فـي         هقبل حصـول  رفيعة المستوى   االيكاو  خبراء  المشاركة في مختلف فرق      )أ 
 :، مثل٢٠٠٣ بريلأ

   .آسيا والمحيط الهادئفي المالحة الجوية لتخطيط وتنفيذ االقليمية رئيس المجموعة  •

 .الطائراترئيس فريق العمل المعني بالحدود الدنيا المخفضة للفصل الرأسي بين  •

 .معنية بتأمين الطيران ضد أخطار الحربنائب رئيس المجموعة الخاصة ال •

 .عضو لجنة حماية البيئة في مجال الطيران •

تكاليف التحقيـق   : مثال(مشاركة الخبراء في العديد من فرق العمل ومجموعات الخبراء التابعة لاليكاو             •
 ).واعادة هيكلة الطرق الجويةالطائرات في حوادث 
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االيكـاو  في فرق خبراء  ،  ٢٠٠٣في أبريل   االيكاو  س  سنغافورة، منذ أصبحت عضوا في مجل     كما أسهمت    )ب 
 :التالية

 .رئيس مجموعة دراسة األحكام الطبية •

 .عمليات والصالحية للطيرانلعضو مجموعة دراسة القواعد النموذجية ل •

 .عضو مجموعة دراسة االنقاذ واالطفاء •

 .عضو مجموعة دراسة خطة الرحلة الجوية •

ادارة سالمة المـدارج وسـالمة   "مثل ندوة   االيكاو   توات واجتماعا العديد من ند  سنغافورة  كما استضافت    )ج 
فـي  " التعاون الفنـي برنامج "وندوة ، ٢٠٠٣في ديسمبر " آسيا والمحيط الهادئ  في  الحركة الجوية   خدمات  

 .٢٠٠٤يناير 

قـدمت  ،  ٢٠٠٣في آسيا فـي شـهر مـارس         ) زسار(عندما تفشى وباء االلتهاب الرئوي الحاد الشديد        و )د 
 الوبـاء وذلـك   تفشيومنظمة الصحة العالمية الهادفة الى الحد من   االيكاو  الدعم الفوري لجهود    سنغافورة  

وسـاعد  .   للمطارات زلوضع تدابير احتياطية ضد وباء سار     االيكاو  باستضافة اجتماعين لمجموعة عمل     
  .ثرةذلك في استعادة ثقة الركاب الجويين عند عبروهم في المطارات الدولية في البلدان المتأ

فريق عمل ناجح أعد قواعد التشغيل الرائدة للطيارين وطواقم مقصورة الركاب للـرحالت     سنغافورة  قادت   )ه
بالتشاور مع سلطات الطيران الرئيسية األخرى مثـل سـلطات الطيـران            ذات المدى بالغ الطول     الجوية  

ية التجارية دون توقـف فـي   لرحالت الجواوقد مهدت تلك القواعد الطريق ألطول   .  المشتركة األوروبية 
ولوس أنجلوس فـي عـام   الى نيويورك سنغافورة التاريخ التي قامت بها الخطوط الجوية السنغافورية من      

  . وقد تم اطالع مجتمع الطيران الدولي على النتائج.  ٢٠٠٤

 في مجال تطوير الموارد البشريةسنغافورة مساهمات  -٤

وبناء السعة أمر حيـوي لتحقيـق أهـداف         وى رأس المال البشري     ايمانا راسخا بأن رفع مست    سنغافورة  تؤمن   ١-٤
للطيران الى سنغافورة وتسعى سنغافورة، من خالل أكاديمية .  وأمنه وموثوقيتهالطيران المدني الدولي   االيكاو في تعزيز سالمة     

 بهـا آخـرون فـي تقـدم     مع اآلخرين، بنفس الطريقة التي أسـهم الطيران المدني   في مجال   سنغافورة  تبادل خبرات وتجارب    
القـوي  سـنغافورة  للطيران التـزام   سنغافورة  أكاديمية  وانجازات  وتوضح جهود   .   من استقاللها  األولىفي السنوات   سنغافورة  

مشارك من   ٢٩ ٠٠٠أكثر من    عاما   ٤٥خالل  للطيران  سنغافورة  ودربت أكاديمية   .  الدوليالطيران المدني   بالتدريب في مجال    
الطيـران المـدني الـدولي      التدريب علـى    مجال  في  للطيران  سنغافورة  ألكاديمية  مساهمات الممتازة   الفا ب واعترا.   قطرا ١٨٠

 . جائزة ادوارد وارنر التي تحظى باالعتبار الكبير٢٠٠٠في عام االيكاو  هاوتطوير الموارد البشرية، فقد منحت

لحضـور  االيكـاو    النامية المتعاقدة لدى     تقدم المنح الدراسية على مر السنين للدول       سنغافورة  كما أن حكومة     ٢-٤
حـول  سنغافورة ، تم الدخول في مذكرة تفاهم بين االيكاو و    ٢٠٠١وفي عام   .  للطيرانسنغافورة  تدريب متخصص في أكاديمية     

 صرفتوقد  .  خالل ثالث سنوات  االيكاو  لدى  الدول المتعاقدة    منحة تدريبية الى     ١٠٠برنامج تدريب البلدان النامية بهدف تقديم       
وفي ضوء االستجابة الغامرة للبعثات الدراسـية، فقـد         .   دولة ٥٠مشاركين من أكثر من     ل منحة   ١٠٠كافة المنح البالغ عددها     

لـدى  الـدول المتعاقـدة     بعثة دراسية أخرى على      ١٢٠ عرضت بتمديد وتوسيع مذكرة التفاهم      ٢٠٠٤في عام   سنغافورة  قامت  
  .٢٠٠٦ وحتى ٢٠٠٤االيكاو اعتبارا من عام 
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 في مجال أمن الطيرانسنغافورةمساهمات  -٥

في مؤتمر  سنغافورة  كما يتبين من مشاركة     أمن الطيران   الرامية الى تعزيز    االيكاو  بقوة جهود   سنغافورة  تدعم   ١-٥
والتـدابير  أمن الطيـران    معالجة العاجلة للتحديات في مجال      بهدف   ٢٠٠٢الذي عقد في فبراير     من الطيران   ألااليكاو الوزاري   

وقدمت مساهمات نقدية وعينيـة لبرنـامج        ،أمن الطيران في مجال   االيكاو  بقوة خطة عمل    سنغافورة  وتدعم  .  جب اتخاذها الوا
لذلك البرنامج، فقد استضافت الندوة األولى علـى        سنغافورة  وفي سياق الدعم الذي تقدمه      .  العالمي لتدقيق أمن الطيران   االيكاو  

فـي  أمن الطيران   حول أهمية عمليات تدقيق     االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ وااليكاو      مشتركة بين مجلس التعاون     الاالطالق  
أمـن الطيـران    لمـدققي   االيكـاو   ، ودورة ايكاو لتدريب مدققي أمن الطيران، التي ساعدت في زيـادة قائمـة               ٢٠٠٤مارس  

  . الطيرانعمليات التدقيق العالمية ألمن تنفيذ االيكاو في سنغافورة كما ساعدت .  المرخصين

وفضال عن ذلك، فقد امتثلـت      .  للقواعد والتوصيات الواردة في الملحق السابع عشر      بالكامل  سنغافورة  وتمتثل   ٢-٥
مثل تركيب أبواب ،  ١١/٩/٢٠٠١في أعقاب الهجمات االرهابية في      االيكاو  بالكامل لقواعد األمن الجديدة التي أدخلتها       سنغافورة  

وتنفيذ الكشف على جميع األمتعة     ،  ٢٠٠٣ادة للمرحلة الثانية على متن طائرات الناقلين الجويين الوطنيين في أبريل            مقصورة القي 
 ٢٠٠٣ في شـهر نـوفمبر    بوقت طويل   االيكاو  ، أي قبل الموعد النهائي الذي حددته        ٢٠٠١٪ في سبتمبر    ١٠٠المسجلة بنسبة   
  .للقاعدة الثانية ٢٠٠٦ويناير للقاعدة األولى 

بصـورة كبيـرة فـي      سنغافورة   لما فيه مصلحة الركاب الجويين، فقد استثمرت         األمنولزيادة تعزيز مستوى     ٣-٥
وشمل ذلك نظام الكشف على األمتعة المنقولة في مسـتودع          .  شانغيسنغافورة  التكنولوجيا والمعدات األمنية الجديدة في مطار       

لمتفجرات، وانشاء وحدة شرطة جوية، وهناك خطط تسير علـى قـدم   كشف ا٪ باستخدام نظم ١٠٠ بنسبة وهو نظام آلي  الطائرات  
ولتشجيع قدر أكبر من التعـاون     .  لموظفي المطار في المستقبل القريب    وساق لنظام مراقبة المنافذ باستعمال السمات البيومترية        

ورات وندوات للتدريب علـى أمـن       للطيران د سنغافورة  األخرى لدى االيكاو، فقد عقدت أكاديمية       الدول المتعاقدة   والتفاعل مع   
آسيا والمحـيط   في   التعاونيأمن الطيران   دعمها لمبادرة االيكاو بشأن برنامج      سنغافورة  فقد قدمت   وفضال عن ذلك،    .  الطيران
   .، لتعزيز قدر أكبر من التعاون بين الدول المشاركة في ذلك البرنامجالهادئ

 عالية التطور لطيران ابوصفها مطارا رئيسيا وصناعة سنغافورة مقام  -٦

والدول األعضاء، مطارا دوليا محترما ومركز طيران مشهور االيكاو أصحبت سنغافورة، بمساعدة وتعاون من      ١-٦
  .آسيا والمحيط الهادئفي 

واحدا من أكثر مطارات العالم انشغاال وأحسنها ارتباطا بغيـره، فحتـى          سنغافورة  يعد مطار   : الخدمات الجوية  ٢-٦
ن م أكثر شركة طيران تشغل     ٧٣ قطرا عن طريق     ٥٣في   مدينة   ١٦٧ بما مجموعه ان المطار يرتبط    ، ك ٢٠٠٤شهر أغسطس   

 مليون طن من الشحن     ١,٦١ مليون راكب دولي و    ٢٥، مر عبر المطار     ٢٠٠٣وفي عام   .   رحلة جوية منتظمة أسبوعيا    ٣٥٠٠
 علـى   ٢٠٠٣بة لحركة الركاب الدوليين في عام       تبة السابعة في العالم بالنس    مطار شانغي في المر   االيكاو  وقد وضعت   .  الجوي

 الحركة بقـوة وتجـاوزت      زادتومنذ ذلك الحين، فقد     .   على النقل الجوي في آسيا     زالرغم من اآلثار السلبية لتفشي وباء سار      
  .زمستويات ما قبل سار

مـن حيـث    باستمرار واحدا من أفضل مطارات العـالم        شانغي  سنغافورة  مطار   يعد:  شانغي مطار سنغافورة  ٣-٦
ـ          ٢٠وقد منح المطار    .  الكفاءة واليسر والراحة   .  ٢٠٠٣ي عـام     جائزة ألفضل مطار من منظمات ومطبوعات دولية مختلفة ف

وقد بـدأت أعمـال   .  بقوة بضمان كون جميع البنية األساسية المادية والمساندة تعمل للوفاء بالطلب المستقبلي           سنغافورة  وتلتزم  
 مليونـا فـي     ٦٤ دوالر أمريكي، وسيزيد ذلك سعة استقبال الركـاب السـنوية الـى              تكلفة بليون انشاء صالة الركاب الثالثة ب    

 مليون طن، يوفر الخدمات على مـدار السـاعة فـي            ٢,٥مركز شانغي للشحن الجوي، الذي تبلغ سعته        كما أن   .  ٢٠٠٨ عام
ولمعالجة الزيادة المتوقعة في    .  ويلها السريع لتسهيل توزيع البضائع وتح   وتم انشاء ساحة سوقيات المطار      .  منطقة تجارية حرة  



 A35-WP/230 
 - 4 - P/34 

رفيع المسـتوى   الحركة الجوية   في الجيل الثالث من نظام مراقبة       سنغافورة  وتعزيز السالمة في األجواء، تباشر      الحركة الجوية   
 .دوالر أمريكي مليون ٢٠٠أن تزيد تكلفته على الذي يقدر 

ندوق تنمية المطار الرئيسي لمدة ثالث سنوات بقيمـة          انشاء ص  ٢٠٠٣تم في عام    : في صناعة الطيران  شريك   ٤-٦
الطيران ولمساعدة شركات   .  عملياتهم في سنغافورة   وتعزيزتقوية  على  الم الطيران   ع ي ماليين دوالر، لمساعدة شركائنا ف     ٢١٠

لالغاثـة وقامـت   أيضا اجراءات سريعة سنغافورة ، فقد أدخلت    ٢٠٠٣ في عام    زالتي كان لزاما عليها أن تتعامل مع وباء سار        
 .افز اضافية لتنشيط استرداد الحركة لعافيتهابعدها باطالق خطط حو

، وتتشرف بأنهـا  سيا والمحيط الهادئآل) أياتا(للنقل الجوي المكتب االقليمي لالتحاد الدولي  سنغافورة  ويقوم في   
، والذي اجتـذب    ٢٠٠٤ي للنقل الجوي في يونيو      قدمت الدعم ألياتا في تنظيم االجتماع العام السنوي لألياتا ومؤتمر القمة العالم           

 .في العالمالطيران  مندوب من شركات ٦٠٠أكثر من 

فـي المرتبـة    سنغافورة  من  الطيران   شركات   ٢٠٠٣في عام   االيكاو  وضعت  :  سنغافورة منالطيران  شركات   ٥-٦
أصـبحت الخطـوط الجويـة      ،  ٢٠٠٤وفي عام   .   منتظمة السادسة في العالم بالنسبة لنقل الركاب والبضائع في رحالت دولية         

السنغافورية أول شركة طيران تدخل الرحالت الجوية ذات المدى بالغ الطول من سنغافورة الى لـوس أنجلـوس ونيويـورك                    
فـي  وقد أمكن تحقيق اطالق تلك الرحلة بنجـاح        .  وسجلت رقما قياسيا جديدا ألطول رحلة جوية تجارية دون توقف في العالم           

، لتطوير قواعـد مؤقتـة      ١٩٩٨في عام   سنغافورة  مستفيضة قامت بها مجموعة عمل متخصصة أنشأتها        أعقاب اجراء دراسة    
طيـران  الوبـدأت شـركتا   .  تسمح لشركة الطيران السنغافورية بتشغيل الرحالت الجوية الجديدة ذات المـدى بـالغ الطـول              

 لتشجيع وخدمة جزء جديد من سـوق السـفر عـن            ٢٠٠٤العمليات في عام    اير وتايغر ايروايز     ن فاليو ان الجديدت االسنغافوريت
  .طريق الجو

بليـون   ٢,٢متطورة للطيران والفضاء تبلغ قيمتها صناعة سنغافورة تدعم : صناعة الطيران والفضاء المتطورة   ٦-٦
ادها  شركة، تعمل فيها قوة عاملة يزيد عدد أفر١٠٠طيران يبلغ عددها حوالي     تعمل في مجال ال   وتقوم شركات   .  دوالر أمريكي 

لصيانة الطيران والفضاء، وعمليات االصالح، والعمرة، وتقدم الخـدمات         " التسوق بخطوة واحدة  " عامل، بتوفير    ١٢ ٠٠٠على  
 بينـالي الطيـران   –ثالث أكبر معرض طيران في العـالم  سنغافورة   تستضيف   ١٩٨١ومنذ عام   .  لزبائن من كافة أنحاء العالم    

  .والفضاء اآلسيوي

 يط الهادئ في مجلس االيكاوتمثيل آسيا والمح -٧

ونظـرا  .   أسرع األقاليم نموا بالنسبة للسفر جوا وأنشـطة الطيـران        واحدا من آسيا والمحيط الهادئ     يعد اقليم 
في االقليم، الرائدة الطيران المدني  بوصفها احدى المحطات الجوية وسلطات      سنغافورة  وموقع  آسيا والمحيط الهادئ    ألهمية اقليم   

    .في مجلس االيكاوآسيا والمحيط الهادئ تنقل بأمانة ودقة وجهات نظر سسنغافورة فان 

 ستنتاجا -٨

ستواصل سنغافورة، بما لها من خبرة وتجارب والتزامات، تقديم مساهمات كبيرة لتحقيق مهمة االيكاو وهـي                 ١-٨
 .  والكفاءةواألمنوأعضائها على بناء صناعة تتسم بالسالمة االيكاو بالعمل مع ملتزمة تماما 

االعراب عن عميق تقديرها للدعم الذي قدمته الدول األعضاء لدى االيكـاو            سنغافورة  تود حكومة جمهورية    و ٢-٨
  .للجمعية العمومية، في الدورة الخامسة والثالثين ٢العادة االنتخاب في مجلس االيكاو، في القسم سنغافورة لترشيح 

 ـى ـانتهـ 


