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 الخامسة والثالثونـ الدورة  الجمعية العمومية
 الجلسة العامة

  وفود الدول المتعاقدة والمراقبينبيانات :٢ رقم البند

 بيـان

 )الجمهورية التشيكية من مقدم(

 سيدي الرئيس،
 ،سيدي األمين العام

 سادتيوسيداتي 

حية الى جميع المشاركين في الـدورة       بالنيابة عن حكومة الجمهورية التشيكية اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الت          
 .ثين للجمعية العمومية لاليكاوالخامسة والثال

واستنادا .  وأود أن أستهل خطابي بتقديم معلومات عن آخر تطورات الطيران المدني في الجمهورية التشيكية             
والمعهـد هيئـة   .  ١/١/٢٠٠٣تحقيق في الحوادث الجوية بتـاريخ  هورية التشيكية، فقد أنشئ معهد الالى قرار حكومة الجم  

وتتمثـل  .  جمهورية التشيكية علـى السـواء   في ال  الطيران المدني  وهيئةمستقلة عن ادارة الطيران المدني في وزارة النقل         
ة  كبير مساهمة فانه يساهم  وبذلك   واتخاذ احتياطات لمنعها  مهمته األساسية في تحديد أسباب حوادث الطائرات بطريقة مهنية          

 .مة الطيران المدني التشيكيسالفي زيادة 

 على المجال    الناقلين الجويين  طلبلجوية التشيكية زيادة دائمة في      نت االحصائيات في خدمات المالحة ا     وقد بي 
) الحد األدنى المخفض للفصل الرأسي بين الطـائرات       (وقد أنشئ نظام جديد الستخدام مستويات الطيران        .  الجوي التشيكي 

 للجمهوريـة   وقد ارتفع عدد التحركات في المجال الجـوي       .  عموم أوروبا تديره منظمة يوروكنترول     في   ينفذ وفقا لبرنامج 
 على المجال    أن يتزايد طلب الناقلين الجويين     ونتوقع.  ٢٠٠٢ مقارنة بعام    ١٨ ارتفاعا كبيرا بنسبة   ٢٠٠٣التشيكية في عام    
، ٢٠٠٤ ركة الجوية خالل الشهور الخمسة األولى لعـام       وبلغ نمو الح  .  ٢٠٠٤ في عام     زيادة أخرى كبيرة   الجوي التشيكي 

٢٣    التـابع لخـدمات    لمراقبة الحركة الجوية المتكامل الوطني مركزالوكان القرار باستهالل وانشاء     .  ٢٠٠٣ مقارنة بعام 
واحدا من أهـم  ، ٢٠٠٦ وسيصبح المركز الكائن في مدينة براغ عند استكماله في عام.  معلما هاما المالحة الجوية التشيكية  

 .المراكز الحديثة في أوروبا والعالم بأسره على السواء

 المطارات التشيكية مطـار  هيئة وتدير.   دوليا  مطارا ١٢من بينها    مطارا في الجمهورية التشيكية      ٨٦وهناك  
ـ   - مطـار بـراغ   يعتبر  و.  روزن ويشغل تقليديا مكانا هاما بين مطارات الجمهورية التشيكية         - براغ  أسـرع ن روزن م

الزيادة األخيـرة   ، أما   ١٥ معدل الزيادة السنوية في الحركة الجوية قرابة         ويبلغ . مطارات نموا في وسط وشرقي أوروبا     ال
وهناك أيضا عدد من الخطوات     .   تقريبا ٣٠  اذ تجاوزت   أعلى، نسبةبلغت   ٢٠٠٣في الحركة الجوية اعتبارا من أغسطس       
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 للعمـل فـي   جاهزة ةالمحطة النهائية الجديدصبح ومن المتوقع أن ت .   روزن – براغ   ر مطا الهامة الرامية الى زيادة قدرات    
ولـم  .   ماليين راكب١٠ السنوية االجمالية على اقدرته ستربو،  ٢٠٠٥ في نهاية عام     ستكملست ماوعند.  ٢٠٠٦أوائل عام   

ض باطراد اعتبـارا مـن عـام    تطرأ أي زيادة على ضريبة الركاب على مدى خمس سنوات وما فتئت رسوم الهبوط تنخف             
وتُحدد بطريقة تجعلهـا      وتناقش الرسوم سنويا مع الخطوط الجوية         .٢٠ هذا العام بنسبة      مرة أخرى   وقد انخفضت  ١٩٩٩
 . تماما مع توصيات االيكاوتتماشى

يـة  جمهور الطيران المدني فـي ال وهيئةوتولي ادارة الطيران المدني في وزارة النقل في الجمهورية التشيكية    
 .عد القياسية والتوصيات الدوليةقواوالسالمة وأمن جميع المطارات التشيكية  المتثالالتشيكية اهتماما كبيرا 

وهي عضو في فريـق  .  ١٩٢٣  وقد أنشئت في عام      .الخطوط الجوية التشيكية هي أكبر ناقل جوي تشيكي       و
 طنا من الشـحن  ٢١ ٠٩٢ راكب و٣ ٥٩١ ٥٠٠ ة خطوطها المنتظموقد نقلت في.   طائرة ٤٣ويتألف أسطولها من    .  الجو
 اآلخرين وأود   عديد من الناقلين الجويين التشيك    هناك ال ف.  الجوية التشيكية ليست بمفردها   بيد أن الخطوط    .  العام الماضي في  

 العامة ر ورحالت الشارت حيث أنها تنخرط في األعمال التجاريةFischer Air هيئةأن أذكر على سبيل المثال خدمات السفر و
 .للطيرانالمنتظمة 

 وفقا لمبادئ التنميـة المسـتدامة   وتتخذ التدابير الضرورية لدعم نمو القطاع بما في ذلك النقل الجوي االقليمي    
ويجري التشديد من خالل ذلك علـى التوصـل الـى    .   وتوجيه المخرجات نحو الداخل مفهوم تقليل التكاليف الى أدنى حد     و

 .في ميدان األمن والسالمةتحقيق توازن بين النمو والبيئة فضال عن المحافظة على القواعد القياسية 

وبال ريب فان تطبيق هذه المبادئ قد أصبح أكثر ضرورة اليوم من أي وقت مضى في انشـاء نظـام آمـن                
 .ومأمون وناجع للنقل الجوي

 والوكالـة األوروبيـة     هورية التشيكية عضو في اللجنة األوروبية للنقل الجوي ومنظمة اليوروكنترول         والجم
 .JAA هيئات الطيران األوروبية المشتركة وEASA لسالمة الطيران

 الموحـدة   األوروبيـة كجزء مـن السـوق  و الى االتحاد األوروبي هابعد انضماميمكن للجمهورية التشيكية    و
 .ك وتطبيق قواعد التنافس في قطاع النقل الجوي تطبيقا مباشرااالستفادة من ذل

عامل على السواء    الى المستخدمين بأسعار معقولة      التي تقدم تجهيز خدمات النقل الجوي     جودة  ويبقى مستوى   
 .نمو حاسم في الطيران المدني التشيكي

 .واآلن أود أن أتطرق الى عالقتنا مع االيكاو

لنسبة لي أن ُأبين بأن الجمهورية التشيكية تثمن تثمينا تاما العمل الذي تضطلع بـه               أنه لمن دواعي السرور با    
 .مأموناااليكاو بالنسبة للطيران المدني الدولي المنظم والمتطور تطويرا 

 سالمة عمليات الطيران وأمن الطيـران    لمشكالت نعتبر دور االيكاو أساسيا وال غنى عنه في التصدي           ونحن
 ضرورة   أيضا وهناك.   اللوائح المتصلة بمراقبة السالمة واألمن على السواء        مراعاة ستوى الرقابة على  الجوي فضال عن م   

 المبدئيـة   األولويـات عاجلة ومتزايدة لتناول تأثير الطيران المدني على البيئة العالمية كيما يصبح هذا الموضوع واحدا من                
 .بالنسبة لاليكاو في عصرنا الحالي
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.   االيكاو اما على المستوى االقليمـي أو الـدولي         التشيكية باستمرار وبنشاط في نشاطات    الجمهورية  وتساهم  
قد شرعنا و.  الجمهورية التشيكية في العديد من المشروعات التعاونية الفنية لاليكاوشاركت  ومنذ انعقاد آخر جمعية عمومية      
حركة الجوية من البلدان النامية أو البلدان ذات االقتصاد          ال في تنظيم دورات خاصة لمراقبي    بالتعاون مع ادارة التعاون الفني      

 . لخدمات المالحة الجوية التشيكيةاالنتقالي في مركز التدريب

 األنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها االيكاو اما علـى صـعيد        وشارك مندوبو الجمهورية التشيكية في جميع     
 .المقر أو على الصعيد االقليمي

شيكية تثمينا كبيرا العمل الذي تضطلع به منظمة الطيران المدني الـدول بغيـة تحسـين    وتثمن الجمهورية الت 
.  سالمة الطيران المدني الدولي وأمنه ونجاعته فضال عن جهودها الرامية الى تقليل آثار النقل الجوي على البيئـة العالميـة             

 التكنولوجي فحسب في جميع فروع الطيران المدني        وينبغي على االيكاو أن تواكب التحديات الجديدة الناجمة ال عن التطور          
وهناك مهمة في غاية الجدية ينبغي على المنظمـة أن تضـطلع بهـا اال    .   أيضا االختالفات المتزايدة بين األقاليم عنولكن  

  .عضاءمساهمات دولها األل مستوى مقبول ممكنة لتقليل مصروفاتها بغية المحافظة على ال الفرص كل    واستكشاف وهي ايجاد 
 .وال يمكن أن تهدد تلك الوفورات الدور الرئيسي لاليكاو استنادا الى اتفاقية شيكاغو

الخطوات الدبلوماسية التي اتخذت بصدد االعداد النتخابـات المجلـس          ، سادتي، أعتقد أنكم على علم ب      سيداتي
 التناوب المتفق عليه بـين الجمهوريـة         ضمن اطار   القائم وأود أن استلفت انتباهكم الى الوضع     .  لفترة ثالث سنوات أخرى   

 هنغاريـا وهـي خليفـة     فقد ترشحت  CERGووفقا التفاقية   .  التشيكية وهنغاريا ورومانيا والجمهورية السلوفاكية وسلوفينيا     
وبهذه المناسبة فـانني    .  مجموعة الثالثة لدول مجلس االيكاو في هذه االنتخابات       لعضوية المجلس عن ال   الجمهورية التشيكية   

 . مجموعتهاعن ترشيح هنغاريا  دعمأود أن أطلب الى الوفود الحاضرة هنا

 .وختاما أود أن أتمنى لكن النجاح التام في مناقشاتكم في الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو

 .سيداتي سادتي، أشكركم على حسن انتباهكم

 ـ انتهـى ـ


