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 الخامسة والثالثونـ الدورة  الجمعية العمومية
 الجلسة العامة

 انتخاب الدول المتعاقدة التي تمثل في المجلس :١٠ رقم البند

 لبنانترشيح 
 )لبنان مقدمة من(

ة الطيران المدني الدولي ترشـيحه      يتشرف لبنان بأن يعلن للدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية لمنظم          -١
 .عضوية المجلس للفترة الثالثية المقبلة في جزء االنتخابات الثالثه في العادة انتخاب

 :ان ترشيح لبنان ينطلق من االعتبارات األساسية التالية -٢

 وقد انضم الى أغلبيـة   ١٩٤٤ران المدني الدولي منذ انشائها في عام        نان عضو مؤسس في منظمة الطي     بل •
 .االتفاقيات الدولية التي وضعتها المنظمة

التاريخي، يمثل لبنان رسالة منطقة الشرق األوسط فـي تعـدد اللغـات             سياقه  لموقعه الجغرافي و  نظرا   •
لعبور بين الغرب والشرق، وهو يؤمن بأن تعزيز الطيـران المـدني   لجسرا يعد والثقافات والحضارات و  
 . بين الدولللقيام بهذا الدور التاريخييعتبر من أهم الوسائل 

ر قطاع الطيران المـدني فـي منطقـة الشـرق     ـت في انشاء وتطويـي ساهم من أوائل الدول الت  لبنان •
لشـرق  ا طيرانل  الوطنية شركةالواألوسط من خالل التسهيالت التي قدمها كل من مطار بيروت الدولي            

ة الخطـوط الجويـة عبـر    كالتي كانت من أولى شركات الطيران في المنطقة، وشر        و،  (MEA)األوسط  
 . في المنطقة والثالثة في العالمالبضائعنقل في  شركة متخصصة ل أو التي كانت(TMA)المتوسط 

 أفضـل الخـدمات   التجهيزات والمعدات وهو قادر بالتالي على تقديم  مطار بيروت الدولي أحدث      يستخدم •
 ،شـركة التمـوين   و ،شـركات المناولـة   و  جديدة،  ومباني ركاب  مدارج(لطيران وللمسافرين   لشركات ا 

 مجهـزا  أصـبح و ،)، الـخ السوق الحـرة  و ،وخدمات الوقود، ومبنى كبار الزوار    والمواقف، والمتاجر،   
 .الستقبال ستة ماليين مسافر سنويا

 وأمـن الطيـران المـدني       القواعد التنظيمية لسالمة   لبنان خطوات حثيثة في مجال تطوير وتحديث         اتخذ •
 تعـاون ال من خالل برنامج     يع السر  على المستوى الدولي والتطور التكنولوجي     الكبيرة التغييرات   لمواكبة
 كما قام بتطوير ادارة قطاع الطيران المدني من خالل اصـدار            . منظمة الطيران المدني الدولي    في الفني
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، وانشـاء شـركة   تشريعي واشـرافي  انشاء الهيئة العامة للطيران المدني كجهاز      جديد ينص على  قانون  
، بحيث يتم الفصل بين عمليتـي        وغيره من مطارات الطيران المدني     خاصة الدارة مطار بيروت الدولي    
 .التشريع والتشغيل في هذا المجال

بمـا فيهـا   ( واحـد  واطالق حريات الطيران من طرف    " األجواء المفتوحة "بادر لبنان الى اعتماد سياسة       •
سة، األمر الـذي عـزز       فكان لبنان الدولة الوحيدة في المنطقة التي اعتمدت هذه السيا          ).الحرية الخامسة 

، المحلي االجمالي  الدخل   ومن ثم  النقل الجوي ورفع عدد الشركات العاملة في مطار بيروت الدولي            قطاع
 تجديد التي تمكنت من  لطيران الشرق األوسط    على الشركة الوطنية   دون أن تؤثر هذه السياسة سلباً     وذلك  

 .أسطولها الجوي بأحدث الطائرات

، اضافة الـى التـرخيص للشـركات        )شارتر(من الشركات الوطنية للنقل العارض      تم الترخيص للعديد     •
 . عمال بسياسة األجواء المفتوحةالتي تقدم هذه الخدماتاألجنبية 

سالمة الطيران المـدني    ل  اللبناني مركزبترخيص ال  ١٩٦٢ منظمة الطيران المدني الدولي منذ عام        قامت •
 سالمة الطيران المدني، ويشهد المركز فـي   على برامج دريب  كمركز اقليمي للت  في مطار بيروت الدولي     

 . مختلف مجاالت قطاع النقل الجويفي توفير برامج التدريب الالزمة في  نشاطا كبيراهذه المرحلة

 المسـتقبلية، وعلـى     ولخططها المتواصل للجهود التي تقوم بها المنظمة         دعمه  من جديد على   يؤكد لبنان  •
مي لتدقيق مراقبة السالمة، والبرنامج العالمي لتدقيق األمن، والبرامج الخاصـة           البرنامج العال  فياألخص  

، )ايفـاس ( للسالمة الجويـة      سيما من خالل التسهيل المالي الدولي      لدول النامية وال  بالتعاون والمساعدة ل  
 .  المكاتب االقليميةتعزيزو

 روح التعـاون  وبفضـل  الجـوي الـدولي،    يولي أهمية كبرى لتطوير الطيران المدني والنقل ان لبنان، الذي   -٣
 في المنظمة، يأمل في الحصـول  المتعاقدةالعمل في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لمصلحة كافة الدول الرغبة في  و

 .على تأييد الدول المشاركة في الجمعية العمومية العادة انتخابه في مجلس المنظمة

 ـ انتهـى ـ


