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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 
  الجلسة العامة

  انتخاب الدول المتعاقدة التي تمثل في المجلس  : من جدول األعمال١٠البند 

  ترشيح باكستان العادة انتخابها عضوا في مجلس االيكاو
  )مقدمة من باكستانورقة (

ة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو عن نيتها    دسايسر جمهورية باكستان االسالمية أن تعلن أمام الدورة الس         - ١
زء الثالث من انتخابـات الفتـرة الثالثيـة المقبلـة       ـ الج فيوا في مجلس االيكاو     ـفي تقديم ترشيحها العادة انتخابها عض     

 .، وسيضمن انتخاب باكستان أن كل المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم ممثلة لـدى مجلـس االيكـاو              )٢٠١٠-٢٠٠٨(
 اورمؤديـة د   ١٩٧٤سـنة   منذ  االيكاو   ونشطت في مجلس     ١٩٧٤منذ نوفمبر   ة في االيكاو     باكستان دولة متعاقد   أصبحتو

 . االيكاوةتحت رعاياإلقليمي مجال التعاون في  ابارز

هذا الموقـع المميـز     و.  تع بموقع استراتيجي في آسيا    تمثل باكستان منطقة جغرافية رئيسية في العالم وتتم        - ٢
 وصـل   حلقـة جال الجوي في باكستان ضمن شبكة الخطوط الجوية الرئيسية بين أوروبا والشرق األقصى ويمثل               يضع الم 

 الحركة الجوية الرئيسية الواقعة جنوب الهيمااليا لتقديم الخدمات لتـدفق الحركـة الجويـة               دماتأساسية للشبكة الدولية لخ   
في إنـشاء   وكانت باكستان دولة رائدة     .  قصى والعكس بالعكس  سيما ضمن أوروبا والشرق األ     انطالقا من أماكن عديدة ال    

طريق كاراكورام الجوي الى الصين في أوائل السبعينات، وحافظت على موقعها األساسي على خريطة الطـرق الجويـة                  
طريق الذي   على ال  ١٩٢٠ سنةللطيران في العالم منذ أن بدأت الخدمات الجوية المنتظمة بين المملكة المتحدة واستراليا في               

 .سيذكر دائما بحنين على أنه طريق الكنغر

من و، عالوة على ذلكو. را من بينها عشرة مطارات دولية      مطا ٤٢تتمتع باكستان بقطاع طيران قوي يضم        - ٣
سـالم آبـاد    إ و راوادغ في    أخرى ثالثة مطارات دولية  هناك  ،  طيرانلللبنية التحتية    التي تشهدها ا   الجديدةالتطورات  خالل  

مطـار الهـور    ويتـيح   . طار مفهوم التحرير  إ للقطاع الخاص في     ةلمشاركة الفعال اواسطة  ب  في طريق االنجاز   توسيالكو
 سالم آبـاد  إلالجديد  مطار  ال"ويرمز  . جنبيةشركات الطيران األ  قبل   الشمالية لباكستان من     ةفتح البواب  المنجز مؤخرا    الدولي

يتوخى وضع محور لدول آسيا و ، الخاصلها طابعهاة معماريأرضية إلى عالمة "  (First Green Field)فرست غرين فيلد 
بتكلفـة  شيد والذي حدث مرفق   لمنتظر أل حفل وضع حجر األساس ا    ن  يشبتد ٧/٤/٢٠٠٧رئيس باكستان في    وقام  . الوسطى

 . مـن البـضائع    ي طن متر  ١٠٠٠٠٠ مليون راكب و     ٦,٥ ة لعدد تولى حركة سنوي  يوسوف  . يمريكأ مليون دوالر    ٥٠٠
وتـستند  . لبناء ويعكس التراث الثقـافي لبلـدنا      لالدولية  قواعد  اليدمج   للركاب، و   من الراحة واليسر   قصوى درجة   وفريوس

 من خالل اتفاقات الخدمات    يالتبادل الثنائ المعاملة بالمثل و  جع  ة التي تش  سياسة السماء المفتوح  إلى  لطيران  السياسة الوطنية ل  
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فـي رحـالت    جنبية تعمل حاليـا     أ شركة طيران    ٣٢حيث هناك   خدمات،  ا لل ثنائي قا اتفا ٩١ ي باكستان حوال   ولدى .الجوية
باكستان فـي الوقـت     إلى  تطير  جنبية  أ شركة طيران    ٥٧ن هناك   أ، في حين    وتحظى بحقوق المرور   باكستان   إلىمنتظمة  

لقطـاع الخـاص    امنخرى ة خطوط جوية أ   ربعشركات النقل الوطنية، هناك أ    وباإلضافة إلى   . منتظمالحاضر على أساس    
ة مـن  لسياسة السماء المفتوحامتدادا  خطوط الجوية   ظاهرة انخفاض تكلفة ال   وإن  . يضا على الطرق الداخلية والدولية    تعمل أ 

  .روج السياحةيشجع وما ي على عادات المسافرين جوا ما كبيران يكون لها تأثيرأتوقع الم
 فهي تواقة وراغبة في العمل في مجلس االيكـاو          ،وتشعر باكستان بالحماس وبااللتزام بمبادرات االيكا     وإذ   - ٤

وتتمثل رغبتها القصوى في المشاركة في التحوالت السريعة في         .  لما فيه المصلحة العليا لكل الدول المتعاقدة لدى المنظمة        
تعلق بتوفير بيئـة  وتلتزم باكستان بمعالجة المسائل التي ت.   الطيران وتدعم بالتالي خطط العمل االستراتيجية لاليكاو   صناعة

وتثق باكستان ثقة   .  سليمة وآمنة ونظيفة ضمن االستشرافات العالمية حول هذه المسائل التي تتعلق بالطيران المدني الدولي             
 .كبيرة بااليكاو وتعتبر أنها تمثل أنسب المحافل الدولية لمعالجة قضايا الطيران المدني الدولي

 منظمة االيكاو، ودعمت رسالتها كهيئة عالمية مسؤولة عـن           شاركت باكستان بشكل دؤوب في أعمال      وقد - ٥
وال يخفي عن بالنا أيضا االحتياجـات الـضرورية لتعزيـز           .  الترويج لنظام آمن ومنتظم واقتصادي للنقل الجوي الدولي       

ه وألوانـه  رهاب الدولي بشتى أشـكال التعاون الدولي واالقليمي ودون االقليمي بهدف تحسين قدرات الدول على مكافحة اإل           
 .بصورة فعالة

 مع عدد بـسيط مـن       ،لطالما اتبعت باكستان سياسة االمتثال لكل القواعد والتوصيات الصادرة عن االيكاو           - ٦
قـد  و.  وتتقيد باكستان بااللتزامات الدولية واالقليمية وتشارك بشكل نشط في أعمال الهيئات الدولية واالقليمية     .  االختالفات

 والسالمة واألمن وفعالية العمليات مع      ة واالستمراري ةجهودا جبارة لضمان الفاعلي   ي في باكستان    سلطة الطيران المدن  بذلت  
 .التحسينات تحقيق هدفبجميع الوكاالت التعاون مع 

قليمين لمعلومـات   إ ويتضمن   ،يقع المجال الجوي لباكستان على مشارف اقليم االيكاو آلسيا والمحيط الهادئ           - ٧
 طريقا داخليا لخدمات الحركة الجوية وهي كلها        ٧٤ طريقا دوليا و   ٣٥ويشمل هذا المجال    ،  شيالهور وكرات وهما  الطيران  

 وشمال شرق وجنـوب شـبه القـارة         ا بما في ذلك الصين غرب     ،مرتبطة بشبكة طرق الشرق األوسط واقليم شرق أوروبا       
سليم والسلس والفعـال للحركـة      يضمن ترابط شبكات طرق خدمات الحركة الجوية التدفق ال        و.  جهة الشرق من  اآلسيوية  

 . سيما التدفقات الرئيسية للحركة الجوية بين أوروبا والشرق األقصى الجوية الدولية، ال

استخدمت قوات التحالف المجال الجوي الباكستاني في الماضي القريب لتحركـات الطـائرات العـسكرية                - ٨
ة الطرق الجوية للطـوارئ آلسـيا والـشرق األوسـط     وخالل حرب العراق، تم تنفيذ خط   .  ليهاإالضخمة من أفغانستان و   

 . الدوليالطيرانخالل في عمليات  للحد من اإل(CRAME-03) ٢٠٠٣ –وأوروبا 

 وهي تمثل مجاالت جويـة      ، مراقبة ١٥٠كل الطرق الجوية لخدمات الحركة الجوية على مستوى الطيران           - ٩
 ومحطات مكـررة للنبـضات تعمـل علـى          ،ائي ومتكامل مع توفير خدمة الستطالع ثنائي وحيد النبضة تلق       ) أ(من الفئة   

وتمثـل هـذه    .   وتوفر تغطية لالستطالع واالتـصاالت     ،أرض المتحكم بها عن بعد    -الترددات العالية جدا لالتصاالت جو    
الشرق األوسط وآسـيا    إلى  الطرق الجوية عنصرا أساسيا لهيكل الطرق الجوية لخدمات الحركة الجوية المعدل من أوروبا              

  وتقدم الطرق الجوية الخدمات للحركة الجوية بـين   .٢٠٠٢والذي أنشئ في شهر نوفمبر       (EMARSSH)مااليا  يب اله بجنو
خفض للفـصل الرأسـي فـي    لقد أدى كل من تنفيذ الحد األدنى الم  و .جنوب آسيا وشمال أمريكا من خالل الطريق القطبي       

 .زيادة سعة المجال الجوي أضعافاإلى  واضافة ستة مستويات للطيران ٢٠٠٣المجال الجوي الباكستاني منذ شهر نوفمبر 
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واعترافا بمـسؤوليتها فـي هـذا المجـال،     .  تمثل السالمة العنصر األساسي في نظام النقل الجوي الدولي       -١٠
أحكام االيكاو المتعلقة بادارة السالمة لتنفيذ برامج ادارة السالمة بـشكل منـتظم   تستخدم سلطة الطيران المدني في باكستان   

هـذا النظـام   تم اسـتعراض  وحاليا ي.  ومناسب لضمان أن نظامها لخدمات الحركة الجوية يفي بمستوى السالمة المتوخى         
زات من العناصـر األولـى التـي         العاملون على تشغيل هذا النظام واالجراءات والتجهي       ويعد.  ويخضع لتقييم بشكل عام   

وقد قدم مشروع التنمية التعاونية للسالمة الجوية وصـالحية الطيـران المـستمرة لجنـوب آسـيا                 .  ستخضع للتغييرات 
(COSCAP-SA)    مـؤخرا  وقد استضافت سلطة الطيران المدني في باكستان .   ما يلزم من التدريب لموظفينا في هذا المجال

رئاسة المدير العام لسلطة الطيران المدني في باكـستان لحـل            في الهور ب   (COSCAP-SA)لتنمية  جنة الدائمة لمشروع ا   للا
 .المشاكل االقليمية وتعزيز التعاون

في مجال أمن الطيران، وبما أن باكستان دولة تقع على خط التماس في جبهة الحرب على االرهـاب قـد                     -١١
عادة تعزيـز   إلفيع المستوى بشأن أمن الطيران، التدابير الالزمة         عن المؤتمر الوزاري ر    الصادرةاتخذت، وفقا للتوصيات    

مكانيـة  إأي   زالـة إلى إ رامية  حماية نظام المالحة الجوية والبيانات الحساسة والتجهيزات والتسهيالت وعززت تدابيرها ال          
ـ  للتالعب في نظام الطيران وقواعد البيانات المرتبطة به، وهي تعمل حاليا على تنظيم ودعم              رامج ذات الـصلة بـأمن       الب

 .الطيران

ن سلطة الطيران المدني في باكستان مجهزة بشكل كامل وتمتلك ما يلزم من القـدرات الجـراء عمليـات       أ -١٢
وان معهد التدريب على الطيران المدني الذي تم رفع مستواه بمساعدة االيكاو في أوائل الثمانينات يعرف                .  البحث واالنقاذ 

ويقدم هذا المعهد التدريب لطالب الشركات الوطنية وأيضا        .  ان في اقليم آسيا والمحيط الهادئ     بأنه من أفضل معاهد الطير    
 في باكستان فهو  ةأما قسم خدمات األرصاد الجوي    .  الدورات للطالب األجانب، كما يشارك في برنامج ترينير التابع لاليكاو         

دني لتلبية الطلب المتزايد بشكل لم يسبق له مثيـل علـى      يدير مؤسسة األرصاد الجوية التي تدعم جهود سلطة الطيران الم         
 .توفير خدمات األرصاد الجوية المرتبطة بالطيران الالزمة لتحقيق المستوى المأمون والموثوق به للطيران المدني الدولي

وقـد  .  لطالما كانت سلطة الطيران المدني في باكستان على مستوى توقعات المشغلين الجـويين واألياتـا               -١٣
وقـد نجـح هـذا    .  عداد الطرق الجوية المـشتركة إني ب للفريق المع  اجتماعا نظمته األياتا      في الماضي  تضافت باكستان اس

قد سهلت  و.  االجتماع في اعداد وانشاء طرق قصيرة ومباشرة متفق عليها بشكل مشترك باالضافة الى طريق جوي مواز               
وقد تم وضع خطة النشاء طريـق  .  خفض للفصل الرأسيألدنى الملمالحي المطلوب والحد االخطة تنفيذ مقتضيات األداء ا    

وقد استفادت من هـذا الطريـق   .  قطبي للرحالت المباشرة من اسالم آباد الى الواليات المتحدة عن طريق شمالي باكستان  
خفض للفصل الرأسـي  وتم تنفيذ معايير الحد األدنى الم.  (Delta) ودلتا (United Air)الجوي أيضا شركتا الطيران يونايتد 

، مما جعل من المجال جوي الباكستاني مجاال انتقاليا من الحد األدنـى  ٢٠٠٣الشرق األوسط وجنوب آسيا في عام إقليم في  
 (CVSM) بـين الطـائرات    للفصل الرأسي  التقليديالحد األدنى   نظام  إلى   (RVSM)  بين الطائرات  المخفض للفصل الرأسي  

 .لحركة الجوية بين اقاليم معلومات الطيران المتاخمة في أفغانستان وطاجيكستان والصينل والعكس بالعكس، وذلك بالنسبة

التجهيـزات األرضـية،    وألطائرات لسواء بالنسبة وبهدف التكيف مع تكنولوجيات الطيران الحديثة الناشئة     -١٤
ات على الصعيد العالمي بشكل عام      تحاول سلطة الطيران المدني في باكستان أن تستطلع كل السبل المتاحة لمواكبة التطور            

 طـراز دخـال ال  إبسطولها  أتحديث   ب (PIA)ية  باكستانوقامت شركة الطيران الدولية ال     .وعلى الصعيد االقليمي بشكل خاص    
ي  ف  الموثوقة  والتحسينات ةوالجود مستدامة ال السالمةبالكامل  مرحلة تحول مع االلتزام     ب حاليا تمرهي  و،  ٧٧٧ بوينغ   الجديد

الخطـوط الجويـة   كي تكون وروبية هي شهادة على جهودهم لاللجنة األقبل مؤخرا من والتساهالت المعلن عنها    . اعملياته



 - 4 - A36-WP/148 
  P/10 

سـلطة   تؤكـد   تـدريجيا بينمـا  جديدةاللطائرات ادخال إجل أتحديث من أعدت خطة الجل الطويل،  وفي األ . قوىأفضل و أ
 .السالمةل في مسألة ساهتالمسؤولية بعدم الالطيران المدني في باكستان على تحمل 

 بطريقة  ةهذه المنظم ة لدى    والكفاء ةجل تعزيز الفعالي  أ من   االيكاو في مجلس    باستمرار اكستان ب همتاسلقد   -١٥
بحيث مجلس منبر الدارة ومجالس اإل ولجانالعمل و ال من خالل مجموعات      تمثيلها ساهموقد  .  من خالل توافق اآلراء    منسقة

 متـر  يلـو  مليون ك  ٧,٢ ي من المنطقة التي تضم حوال      ممثلة تسعة بلدان لاإلقليمية   وجهة النظر ادل ودقيق   تعكس بشكل ع  
.  مـن سـتة بلـدان   ة تمثل منطقة جغرافي   التي جارتنا الهند من   ٪   ٦٤كثر من   تمثل أ مربع من المنطقة التي إذا ما قورنت        

لتمثيـل  لسع  اوالمفهوم  الطار  إادئ في   باكستان هو البلد الوحيد في الجزء الثالث الذي يمثل شمال شرق آسيا والمحيط اله             و
 . الجزء الثالث المرشحين فيالتعريف ينطبق على الرئيسي، والجغرافي

 انتخابها في عادةن حكومة باكستان قد قررت أن تقدم ترشيحها إل        إف،  أعالهإليها  المشار  الحقائق  ومع مراعاة    -١٦
باكستان وافرة الحظ لكونها عضوا في المجلس منذ منتـصف          وكانت  .  سة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو    داالدورة الس 

تبـرع  عن  ، تعلن باكستان    ةوفي هذه المناسب  .  السبعينات، ويشرفها أن تخدم مجتمع الطيران المدني الدولي منذ ذلك الحين          
أمـن   إلـى ي   أمريك دوالر ١٠٠٠٠و) االيفاس(مالي الدولي للسالمة الجوية     الالتسهيل   إلى أمريكي   دوالر ١٠٠٠٠بمقدار  

مجـال  فـي   القـادة    إلىنضم  بجزيل الشرف والحبور إذ ت    باكستان  تسعى  و. ينهامين الجد   امجنبرين ال لتعزيز هذ الطيران  
لما فيـه   بيئة  مالئم لل وفعال و  ومنتظم وترويج نقل جوي سليم وآمن       تعزيزهم المبذولة ل  جهودفي  للمشاركة   يالطيران المدن 

لمبادئ باخبرة طويلة، نحن ملتزمون تماما       إلىواستنادا   .االيكاوت الدول األعضاء في     ب واقتصادا وللشعة  منافع متبادل من  
 .وضـاع الطيـران العـالمي     أمواصلة تقديم مساهمات ايجابية لتحسين       إلى ىاتفاقيه شيكاغو وسنسع  في  المنصوص عليها   

انتخابهـا فـي مجلـس      إلعادة  كاو لترشيحها   على الدعم القيم للدول المتعاقدة لدى االي      اإلسالمية  تعتمد جمهورية باكستان    و
 .)٢٠١٠-٢٠٠٨(االيكاو ضمن الجزء الثالث النتخابات الفترة الثالثية المقبلة 

   — انتهى —


