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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 
  الجلسة العامة

  كلمات وفود الدول المتعاقدة والمراقبين  :٢البند 

  خطاب مقدم من الجماهيرية العربية الليبية
  

  .بسم اهللا
  السيد الرئيس

 السيد رئيس المجلس 
  .السيد األمين العام 

  أصحاب المعالي الوزراء 
  .فودعضاء الوأالزمالء رؤساء و

  .السيدات والسادة الحضور الكرام
  

  أسعد اهللا يومكم بكل خير،
  

ة عرئيس الدورة بمناسبة انتخابه وإختياره من هذه القا/ للسيد يسعدني أن أرفع أسمى آيات التهاني بداية
  متمنيا له التوفيق

ي في الجماهيرية سم وفد بالدي، يشرفني ويسعدني أن أنقل اليكم تحيات أسرة الطيران المدنإ وبسمي،إب  
 ، يسعدني أن اتقدم بالشكر والعرفان لحكومة كندا ومقاطعة كيبك، ومدينة مونتريال الجميلةاكم.... العربية الليبية 

  .ة على حفاوة االستقبال وكرم الضياف،بأهلها و شعبها الطيب
  

  / السيد الرئيس
قتصادية التي تسهم في التنمية اإلحد العناصر الرئيسية أستمرار تشكل إ الطيران المدني بن تنميةإ  

وأصبح اليوم من ... ومن هذا المنطلق يكون لإليكاو دورا في تنسيق تنمية هذا القطاع بأهميه عظيمة ... العامة
 أن تقيم شراكات عالمية تحمي . عضاء بصرف النظر عن حجمها أو قوتها األساسية لجميع الدول األاألمور 
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وتحديدا في مجاالت ..... كما أن أهمية التقنية الجديدة والناشئة ....  المتبادلة ميع وتعود بالمنافعجمصالح ال
  .السالمة وأمن الطيران سيعتمدان على التعاون فيما بين دول العالم

  
  السيد الرئيس 
  ، الجمع الكريم

 الجوي  بموقع جغرافي استراتيجي في الشمال االفريقي مما يجعل من المجالالجماهيرية العظمى تتمتع  
في طرق دولية عالية ر الى القارة االفريقية ومنها في جميع االتجاهات بلبالدي ممرا هاما للحركة الجوية التي تع

ن بالدي تسعى دوما ومن خالل برامج وخطط تنموية لقطاع الطيران إف. وتربط بين جميع قارات العالم... الكثافة 
تصاالت لية والى تحديث وتحسين منظومات وتجهيزات اإلحمالمدني الى تطوير شبكة المطارات الدولية وال

  وخدمات المالحة الجوية
 المتزايدة للنقل الجوي والطيران المدني في بالدي تستحثنا على توسيع مرافق الطيران المدني هميةن األإ  

لية لمدن ارات دوط ومنذ شهر بوضع حجر األساس لتوسيع وتطوير ثالثة مناوتسهيل وتحسين خدماته فقد بدأ
 مليون راكب سنويا وستكون بالخدمة في غضون سنتين ٢٠بقدرة استعابية تصل الى .  وسبها/بنغازي/طرابلس و

شبكة هائلة من بالعظمى  للجماهيرية  الجويوسيتم وقريبا جدا االنتهاء من مشروع  تغطية المجال.ن من األ
   .الرادارات
 والسعي للحصول عليه ، وإنما بات من المحتم علينا أن نسعى نبهار بكل جديد، انه تكفينا متعة اإلال اظن  

  .ساسيا من منظومة التطورأكون جزءا نسعيا حثيثا لكي 
  

  الجمع الكريم ايها  
ن بالدي أ ال وخالل سنوات سابقة  إ،معروفة للجميعظروف ثار العميقة التي تركتها  من اآلبالرغمو

  .وتعتبر نفسها في سباق مع الزمن. وبقوه .وبكل تحدي دخلت سوق النقل الجوي 
  الدولي والداخلي من  السفر الموزونة، تهدف بالدي الى إشباع طلبات خالل سياسات التحرير ومن

 جهة من  النمو المدني ذاتية وتمكين شركات النقل الجوي لدينا من أن تتنافس بفاعلية في سوق الطيران ،جهة
  أخرى 

ستقرار قتصادي يجعلها تسير نحو اإلووضعها السياسي واإل.... عظمى  الشفافية للجماهيرية الإن منهج
ساس المصالح المشتركة أوترغب بالدي تقوية عالقاتها وتعاونها الوثيق مع مختلف دول العالم على ... والتقدم 

وتسعى ... يكاو تفاقيات المبرمة تحت مظلة اإلاإلمعظم ن الجماهيرية تعتبر طرفا في إ و...واالحترام المتبادل 
  . تفاقية شيكاغوإجاهدة وبكل ما في وسعها الى تطبيق القواعد والتوصيات الدولية لمالحق 

 الطيران المدني وأمنيعتبر الهدف الرئيس لإليكاو لضمان سالمة...  مالحق إتفاقية شيكاغو إن تطبيق
ى دورا أدو... د بأن هناك نجاحا قد تحققتؤك. من يكاو العالمي لتدقيق السالمة واألومتابعتنا لبرنامج اإل...الدولي 

  حديد شواغل السالمة ومعالجتها تفعاال في 
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  الجمع الكريم / السيد الرئيس
الذي يجب أن ينتهي بإتفاقات من شأنها تعزيز السالمة واألمن  بضعة أيام من العمل المضني أمامنا

   بكفاءة وانتظام، تطوير النقل الجوي تدريجيانبعاثات التي تلوث البيئة والعمل علىوالمساهمة في الحد من اإل
 الكثيرة والمتعددة التي بدأت بالفعل لبلوغ مستويات عالية من الكفاءة بأعمال هذه المنظمة إن المشاريع

بأن تواصل  الجماهيرية العظمى  بالديتتطلب منا دعم منظمتنا هذه لتظل قوية ومتحده ، لبلوغ هذا الهدف تتعهد
عضاء االخرى في وتؤكد عزمها على التعاون مع الدول األ. ها في مجال الطيران المدني الدولي لتزاماتإإحترام 

  جهد مشترك بهدف التغلب على كل التحديات المقبلة 
عمال هذه الدورة ، وال يفوتني أن أشكر األمانه العامة وأشد على أيديهم بحرارة على  ألتمنى النجاحأ

  . عداد الجيدنسى الجنود المجهولين بأقسام الترجمة على هذا اإلأوال ... هذه الجهود المبذولة 
  ولكم منا جميعا التحية والتقدير 

  وشكرا.. وفقكم اهللا
  
  

  ـ انتهــى ـ


