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  والثالثونالخامسة الدورة ـالجمعية العمومية 

 جلسة العامةال

 كلمات وفود الدول المتعاقدة والمراقبين :٢رقم البند 

 بيان
 )كوبامقدم من (

 .اكوبفي  الطيران المدني  هيئة وفد جمهورية كوبا، أود أن أعرب لكم جميعا عن أطيب تمنياتبالنيابة عن
وعلينا نحن الدول المتعاقدة لدى االيكـاو أن        .  قتصادية دولية معقدة جدا   ينعقد هذا االجتماع في ظل ظروف ا      

 .نقدم الدعم التام لهذه المنظمة لكي تؤدي مهامها وصالحيتها بوصفها أعلى سلطة للطيران المدني الدولي
تواصل كوبا بتواضع تطوير الطيران المدني لديها، وهي توجه معظم جهودها صوب تأهيل وتدريب جميـع                

 .فيها الذين يمثلون قوتها الرئيسيةموظ
 .أعلى أولوية هي االمتثال لخطط العمل التي أسفرت عنها عمليات تدقيق السالمة الجوية وأمن الطيرانان 

شارك بلدنا مشاركة ايجابية في جميع المناسبات التي عقدتها االيكاو ولجنة امريكا الالتينية للطيران المـدني،                
 المدني في منطقة الكاريبي الوسطى، حتى وان لم نتمكن في هذا العام مـن حضـور اجتمـاع            واجتماعات رؤساء الطيران  

 .رؤساء الطيران المدني لمنطقة الكاريبي الوسطى بسبب رفض اعطاء وفدنا تأشيرة دخول بورتوريكو
  قصارى جهودها، وقـدمت التعـاون   في مجلس االيكاو مع الدول األعضاء األخرى   وقد بذلت جمهورية كوبا   

حتى يتسنى لهذا المجلس أن يعمل على الوجه السليم وأن يدافع عن مصالح وسالمة منظمة الطيران المـدني                  صدق  بأقصى  
 .الدولي

ومن بينها مسألة يجب أن تدرس بعناية، أال      .  ستعرض على انتباهنا في هذه الجمعية العمومية مواضيع كثيرة        
وهذا النوع من االجـراءات ال  .  تواجه صعوبات في احترام التزاماتها المالية    وهي التدابير المقترح تنفيذها ازاء الدول التي        

 .استبعاد البلدان النامية، بل ويجعل من األصعب عليها أن تشارك في أعمال هذه المنظمةالمزيد من يسفر اال عن 
تستهدف ة، وأن   أن تشبع االحتياجات الحقيقي   ويجب  .  ان ميزانية المنظمة يجب أن تدرس هي أيضا بكل عناية         

انجاز المشاريع التي بدأت بالفعل، وأن تراعي المعايير التي جعلت من الممكن بلوغ مستويات عالية من الكفاءة في أعمـال                  
 .حد ممكنأدنى هذه المنظمة من خالل خفض تكاليفها الى 
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و وااللتزامـات  ان جمهورية كوبا من الدول التي أسست االيكاو، وهي تحترم وتمتثل مبادئ اتفاقيـة شـيكاغ       
ولألسف هناك دولة موقعة على هذه االتفاقية، أال وهي الواليات المتحدة األمريكية، ال تحترم أهـداف وروح                 .  النابعة منها 
 .هذه االتفاقية

ان الحصار االقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا، والذي يمثل انتهاكا فاضحا لديباجـة اتفاقيـة                
 .، يؤثر على التطوير العادي للطيران المدني في كوبا)٧٩(و ) ٧٧(و ) ٤٤ (شيكاغو وموادها رقم

، بما فيهـا    منتجة في الواليات المتحدة   من شراء الطائرات التي تصنع من مكونات        مثال  ذلك ألن بلدنا ممنوع     
 .دول أخرىفي الطائرات المصنوعة بهذه المكونات 

 . مجاالت الطيرانيع في جمتستحدثا التي واننا ممنوعون أيضا من الحصول على التكنولوجيا

ن الكوبيـة فـي أي      بل ان شركات الوقود عبر الوطنية ممنوعة هي أيضا من بيع منتجاتها الى شركة الطيرا              
 .جزء من العالم

 وصلت الى ماليين  خسارة  أسفرت عن   ان هذه السياسة المجحفة واالنفرادية والتمييزية في مجال النقل الجوي           
 . بسبب التكاليف االضافية التي نتحملها وااليرادات التي حرمنا منها سنة٤٤الدوالرات على مدى 

قدمت كوبا وثيقة عمل وشرحت فيها تفاصيل تأثير هذا الحصار على طيرانها المدني، وهذه مسـألة ازدادت                  
 ، األمـر الـذي  سة حقهم في السفر الى كوبا  التدابير التي تمنع مواطني الواليات المتحدة األمريكية من ممار        مع تدهور   حدة  

 .دة األمريكية تشغلها نحو بلدناأدى الى الغاء الرحالت التي كانت شركات طيران الواليات المتح

نعـالج التـدابير   بعضنا بوصفنا دوال أعضاء لكي بان هذه الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية تجمعنا    
 .ا جديدامجلسولكي تنتخب السالمة واألمن والفاعلية، ترفع مستويات التي من شأنها أن وني للطيران المدالالزمة األساسية 

 . الجديرةهذه المنظمةاهانة لاال أن أدين اجراء يعد  االطارفي هذا ي ال يسعن

عن أربعـة  اصدار قرار بالعفو  بطريقة مخزية الى   أغسطس ٢٥، في   شرع رئيس بنما، ميرايا موسكوسو    فقد  
، ومنهم لويس بوسادا كاريلس المسؤول مباشـرة عـن تفجيـر       كانت بنما قد احتجزتهم وحاكمتهم     من أصل كوبي     ارهابيين

سـبب  الحدث وكان ذلك .   شخصا٧٣مصرع عن وعندما كانت في رحلة دولية كاملة،   " طيران كوبانا "طائرة تابعة لشركة    
 .من جلسة عامة مثل هذهوهو قرار صدر مي،  الذي أدان على وجه التحديد التخريب االجراA22-5القرار اصدار 

 :وسأذكر جانبا من ذلك القرار

تحث الدول، التي هي في وضع يسمح لها بذلك، على محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا هذا الفعـل وتوقيـع                   "
 ".مع جسامة الجريمة وتمثل رادعا في المستقبلمتفقة أقصى العقوبات عليهم، بحيث تكون العقوبة 

اليوم أكثـر   له مغزى   ، الذي صدر باالجماع في الدورة الثانية والعشرين للجمعية العمومية،           A22-5ر  ان القرا 
ان كل دولة من    .  فهيا بنا نطبقه وبذلك نكون قد تصدينا لألعمال االجرامية التي ترتكب ضد الطيران المدني             .  من ذي قبل  

 .ادثدولنا تعلم حق العلم كيف تتصرف وماذا تفعل ازاء هذه الحو



A35-WP/300 
P/50 - 3 - 

 وأعربنـا عـن     ،جيدة جدا ألمن الطيـران المـدني      ولوائح  ووضعت االيكاو قواعد    .  لقد وقعنا عدة اتفاقات   
 .فيها ثقتنا

وأمامنا بضعة أيام من العمل المضني الذي يجب أن ينتهي باتفاقات من شأنها تعزيز السالمة الجويـة وأمـن              
 .بكفاءة وانتظامتدريجيا الطيران وتطوير النقل الجوي 

قوية ومتحدة على مدى السنوات الثالث المقبلة، وأن لتظل منظمة هذه اليجب أن تكون قراراتنا مرشدا ألعمال       
 .نضع األساس للمستقبل بما يرسخ تكافؤ الفرص للجميع

وبوسع االيكـاو  .  لبلوغ هذا الهدف تتعهد كوبا بأن تواصل احترام التزاماتها في مجال الطيران المدني الدولي    
 .د علينا، ونتمنى أن تحصل االيكاو أيضا على دعم جميع الهيئات الممثلة هناأن تعتم

 .شكرا جزيال

 ـ انتهـى ـ


