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  الدكتور أسعد قطيطكلمة 
 لطيران المدني لةالدوليمنظمة الرئيس مجلس 

 للجمعية العمومية مسة والثالثيناخالدورة الفي افتتاح 

 )٢٨/٩/٢٠٠٤مونتريال، (

لطيران ل ةالدوليمنظمة ل لللجمعية العمومية والثالثين ةـخامسافتتاح هذه الدورة ال ني أن أعلنرفيش
  .المدني

، أرحب ترحيبا ، وأعضاء هذه الجمعيةاألمين العام الدكتور الطيب شريفوااليكاو، س بالنيابة عن مجل
 مبالي، نائبترا -مونيك غانيو وسعادة ،جان البيير، وزير النقل ممثال للحكومة الكندية: ن الثالثةالموقريبضيوفنا  حارا

 .، عمدة مدينة مونتريال ترامباليد جيرالادةوصاحب السع،  لحكومة كيبيكرئيس الوزراء ووزير العالقات الدولية، ممثال

 بوفود الدول المتعاقدة وممثلي المنظمات الدولية، واألصدقاء والزمالء من كل أنحاء العالم،  أيضاأرحب
هذه ، وأرحب على وجه الخصوص في أسرة األمم  مفعم بالصحة والعافيةنقل الجويلالمتفانين جميعا في اقامة نظام عالمي ل

 عدد نإ.  ٢٠٠١ عامفي للجمعية العمومية فيس التي انضمت الى المنظمة منذ الدورة العادية األخيرة ونيت كيتس بدولة سان
شكيل  في ت الدور الحيوي التي تلعبه منظمتكم علىيؤكدللجمعية العمومية المشاركين في هذه الدورة الخامسة والثالثين 

 .مصير الطيران المدني الدولي

 يتذكرون أننا ٢٠٠١ عام  سبتمبر منفيللجمعية العمومية ح الدورة الثالثة والثالثين  افتتامن حضر منكم
فالهجمات االرهابية التي وقعت خالل األسابيع القليلة السابقة أكدت مرة أخرى .  ااجتمعنا حينئذ في جو من عدم اليقين نسبي

هذه األفعال وكان بامكان .  تبار للحياة البشريةاع اقامة أي  دون، في أي وقت، في أي مكان،م ضرب أي فردهأن بامكان
.  أن تقف معا في مواجهة هذا التهديد العالميبالجماعي للدول واألفراد تصميم الشنعاء أن تزعزع استقرار المجتمع، لوال ال

 .يملتحدي األمني العال للتصدي لاأساسييعتبر الطيران، فان التعاون الدولي مجال وكما هو الحال في 

مرت  ستين عاما، فلحوالي.  السابع من ديسمبر من هذا العام، سنحتفل بالذكرى الستين لاليكاوفي 
ظم جهدا لضمان التطور اآلمن والمن، لم تأل منظمتكم  خاللها في أجواء صافية وتعرضت أيضا الضطرابات عنيفةااليكاو

 عاقدة العزمو ،شغيلية واالقتصادية والقانونية والسياسيةكل التحديات الفنية والتتصدت االيكاو لاذ .  للطيران المدني الدولي
 . باعتباره أكثر وسائط النقل الجماعي التي شهدها العالم أمانا وفاعلية، الطيران المدنيصون على بدون كلل
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 الحوادث سجلّت، عندما ٢٠٠٣في عام  تحقق الذي  السالمةسجلمقاييس نجاحنا الجماعي هو أحد 
 في عدد الرحالت الهائلةالقفزة   هذهمع  وحتى .١٩٤٥منذ عام لها أقل عدد المنتظمة   العالميالطيرانعمليات  المميتة في

.   عندما أنشئت االيكاوالمستوى القائم أفضل من ٢٠٠٣ سالمة الطيران في عام مر ستة عقود، كان مستوىوالركاب على 
 في عمليات خسائر في األرواح ولم تحدث ،لرحالت الدوليةعلى ا ناجحة  اختطافتقع محاوالتبالنسبة ألمن الطيران، لم و

في مواجهة ف.  نتخلى عن حرصنا للحفاظ على األمن يجب علينا أال ولكن.   بالفعلاالختطاف المحلية الثالث التي وقعت
حة الدفاع  الذي تشكله أسلالمشؤوم، والخطر والتجهيزات ضد األشخاص يحتمل ارتكابهالتي أفعال التدخل غير المشروع ا

اذ ال أشعر بأي تردد ومع ذلك، .  أيضا العمل الىاقين  بل وسب،أبدا يقظين نبقى، علينا أن )MANPADS(الجوي المحمولة 
 . سليمةمازالت أساساته العالميالنقل الجوي  نظام بأن أصرح

حفاظ على سالمة ل افيلتحديات المثيرة لمن أكثر الفترات  ، بكل المعايير،الماضية السنوات الثالث كانت
 بالضغوط الهائلة التي تسببت بدأت تلك الفترةقد و.  يع أنحاء العالم في جممستقبال ه أسس نمووإرساء ،نظام النقل الجوي

 بسبب ، والذي تفاقمالنقل الجوي وتأثيرها المدمر على صناعة ،٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر فيها األحداث المروعة في 
 التي والشواغل في أفغانستان والعراق، مسلحةالصراعات لل االستعداد ت مرحلةجاء ،وبعد ذلك.  ي االقتصاد العالمتراجع
 .)SARS( الحاد الشديد االلتهاب الرئوي مرض أثارها

، أحرزنا تقدما هذه األثناءوفي .  وفي الوقت المناسب بحزمقد تعاملنا مع هذه الظروف غير المتوقعة ل
خطة تعزيز أمن الطيران :  مثللمستقبل جميع المكونات الرئيسية للطيران المدني الدوليية  في وضع الخطط األساسممتازا

نطاق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة البرنامج العالمي لتدقيق األمن، وتوسيع  تأسيس بما في ذلك ،في جميع أنحاء العالم
 للمالحة ومتواصلة شبكة عالمية منسقة إلقامةاتيجية استر عدادإ باالضافة الى ،نشاء الطرق الجويةوترشيد وإالسالمة، 

 العالم، ومواثيق  جميع أنحاء للنقل الجوي فياالطراديتحرير للستراتيجية د قياسية جديدة لحماية البيئة، وإالجوية، وقواع
 . قانونية جديدة، وميزانية تشغيلية لمواجهة المتطلبات الملحة للدول المتعاقدة وللمنظمة

سنوية صباح يوم ال  المجلستقاريرل تقديمي العديدة أثناء اإلنجازات هذه ستعراضإ الى  أتطلعإني
 بتحديات أعظم من تلك التي في فترة من الزمان قد تكون مليئة مستقبل السفر الجوي، الى اجسرفهي تشكل .  الخميس

.  ٢٠٠٣ يوم السابع عشر من ديسمبر حتفلنا بهاالتي إو، ظهرت أثناء المائة عام األولى من الطيران بقوة المحركات
 الى عدد أكبر من المقاصد في  سيطيرون الركابمليارات مناذ أن ،  من الطيران بالتأكيد أكثر تعقيداالثانيوسيكون القرن 

ي والطيران فالناحية التكنولوجية، األكبر حجما واألكثر تطورا من الطائرات  وذلك باستخدام عدد متزايد من ،أنحاء العالم
 المنتظمة قد تصبح رحالت الركاب ،مائة عام من اليومبعد و.   أطولمددا رحالت تستغرق أجواء أكثر ازدحاما، وغالبا في

 .أمرا عاديا أو حتى في الفضاء الخارجي تحت المداريالفضاء في 



- 3 - 

 ن دوما واألم أن تظل السالمةوهو يتغير، يجب أال، هناك شيء واحد  معانشيدهأيا كان المستقبل الذي 
 وهناك.  ملتحهو أكثر مما نلحياته  شخص واحد فقدان أو  لطائرةوكثيرا ما قلت أن حادثة واحدة.   لديناقصوىأولوية 
 تشغيلية بيئة اقامة أن نسعى الى االى مرحلة من التطور في عالم النقل الجوي نستطيع فيه أننا وصلنا ممن يقولالبعض 

 هذا الهدف لبلوغاتخاذ الخطوات ب، ولكن يمكننا  مع هذه المقولةوقد نتفق أو ال نتفق.  المميتةخالية تماما من الحوادث 
  . في السنوات المقبلة بدرجة أكبر في تحسين سالمة الطيرانأن نسهمالنهائي التشغيلي 

 أمن الموجهة الى التصدي بفاعلية للتهديداتسنحتاج الى الخطوات التي يمكننا اتخاذها؟ بعض ما هي 
رتطام الطائرات باألرض وهي تحت  حوادث إ وخاصة، ونحافظ على تركيزنا على منع الحوادث،والتجهيزاتحالت الر

وبينما .  وأن نلتزم بهاصارمة التشغيلية الفنية والمعايير الويجب علينا أن نحافظ على .   والتعديات على المدارج،السيطرة
قدرة االنسان على أيضا أن يعكس ينبغي  أنه إالمستوى السالمة، رفع في  التقدم في التكنولوجيا ونظم المعلومات يسهم

.  ةالطائرقم ا طوكذلك لخدمة الركاب لخدمة ، الجويالسفر أن نضفي طابعا انسانيا على ويجب.  التكيف الجسدي والعقلي
 ابتداء ، الجديدةلتقنياتا يستخدمون ممن الرجال والنساء يرقىأن يكون التدريب متوفرا على نطاق واسع لضمان أن  ويجب

 في ،يها والحفاظ علالمستخدمة في مهامهم األدوات الى السيطرة التامة علىبمقصورة الطائرة ووصوال الى برج المراقبة، 
معالجة وينبغي .   مما هي عليهوال بد أن تكون التنبؤات الجوية أكثر دقة.   واآللةاإلنسان الجديدة بين  التفاعليةهذه العالقة

 السالمة الجوية بأن بين كل جهات التشغيل هم مشتركوال بد أن يكون هناك ف.  زدحام في المجاالت الجوية المتكدسةاال
وبناء وتشغيل  االقتصاد في تصميم عتباراتوراء إ في المرتبة الثانية أبدايجب أال تأتي السالمة و.  شاغال جماعيا تمثل

 .األجهزة والمكونات

 يجب على المستوى الوطني أو االقليمي،  العمل االنفراديإلغراءيتعرض  عالم  الى ذلك، وفيباإلضافة
وااليكاو .   األطرافالعمل المتعدد من خالل إال بأمن وسالم وأنه ال يستطيع أن ينمو ،دولي بطبيعتهالطيران أال ننسى أن 

رساء  في الجمع بين دول العالم لغرض إ المحددةتتمثل رسالتها التي ،الكيان الوحيد المتعدد األطراف والمعترف بههي 
وال بد من تأييد هذه المنظمة وتعزيزها من .  فائقةفعالية وقيمة منبر ذو فهي .  الحفاظ عليهو ، تنظيمي عالمي ومنسقإطار

 .فعالة في أنشطتها وتنفيذ أحكامهاالمشاركة الخالل 

 ،وحماية البيئة،  واألمن في المطارات والسالمة، السالمة واألمن في األجواءلتحقيق أن نعمل معا يجب
ر عن يعبهذا العام للطيران المدني موضوع اليوم الدولي إن .  ومستقرة ومفعمة بالنشاطمعافية ودعم هذه الصناعة لتكون 

 ".ةالعالميالطيران حلول لتحديات ال: تعاون الدوليال  "جوهر هذه العالقة التعاضدية فهو بعنوان

 واالجراءات ذات الصلة، والتوصياتالقواعد القياسية  وضع وتحديث ،انبها من ج،ستواصل االيكاو
عداد وتنقيح مواثيق في مختلف أنحاء العالم، وإلنقل الجوي ل المتجانسالتطور الكفيلة بتحقيق النقل الجوي  سياسات وصياغة
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 الدول المتعاقدة، وتوفير المساعدة كل بين العالمي اإلجماع  ديناميكي للوصول الىمنبرقانون الجو الدولي، والحفاظ على 
 . أطراف مجتمع الطيران العالميكافةالفنية للدول المتعاقدة عند الحاجة، وتعزيز العالقة البناءة مع 

القواعد القياسية تفاقية شيكاغو، وأهمها تنفيذ  بمقتضي إكاملةأن تتحمل مسؤولياتها الدول المتعاقدة على و
 يتعذر عليها تنفيذ القواعد والتوصياتعندما باالختالفات  واالبالغ على وجه السرعة ،كاوالصادرة عن االي والتوصيات

تقدم في تحقيق ال الحراز آخر مطلب وثمة.  العالميللنقل الجوي  نظام آمن وفعال لبقاء حجر الزاوية هو وهذا.  بالكامل
 لها توفرت إذاال حتياجاتكم إأن تلبي إ تستطيع اليكاو الفا.  هذه المنظمة  بدعمالدول المتعاقدةقيام أهدافنا المشتركة وهو 
 بدون تأخير في اشتراكاتها بما في ذلك دفع ،بجميع التزاماتهاالدول المتعاقدة  أوفت ، وإال إذابذلكالموارد الالزمة للقيام 

 .عام من كل مواعيدها

 عبر التي العليا واألمانيلمثل امها للتزإلظهار إفرصة للدول المتعاقدة توفر  الحالية لجمعية العموميةاإن 
قدرة و.  حاسمة حقاجمعية عمومية  وهذه ، للطيران حقاحاسموقت فهذا .   حوالي ستين عامامنذعنها مؤسسو االيكاو 

 اتوستحدد قراراتكم خالل األسبوعين المقبلين توجه.   برامجها وأنشطتها تعتمد عليكم جميعامواصلةمنظمتكم على 
 .في تحويلها الى واقع عمليودور االيكاو  ،الدولي في المستقبل المنظورني الطيران المد

 كان من ١٩٧٦منذ عام .  الجمعية العموميةميع دورات جحضرت  ، الماضيةعاماالخمسين خالل 
ان وطوال حياتي العملية هذه، قمت بزيارة معظم الدول المائة والثم.   رئيسا لمجلس المنظمةأكوندواعي الشرف لي أن 

وفي كل مرة استقبلتموني دائما بحرارة، وانصتم لي باهتمام، وقمنا .  والثمانين المتعاقدة، وزرت البعض منها أكثر من مرة
 .وما انجزته على مدى نصف قرن انجزناه معا.  معا بحل عدد من القضايا بروح من التفاهم والصداقة والتعاون

واذا قرر المجلس أن يجدد ثقته في شخصي .  رئيسهفي شهر نوفمبر سيقوم مجلس االيكاو بانتخاب 
واذا .  ة انتقاليةمرحللفترة أخرى، فسوف يكون من دواعي الشرف بالنسبة لي أن أقبل، ولكنى سأقترح أن تكون واليتي ل

ذه الفرصة كان الحال كذلك، فمن غير المرجح أن أكون بينكم خالل الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية ولذلك أنتهز ه
 .لكي أتوجه الى كل واحد منكم بعميق االمتنان على هذه السنوات التاريخية

، لم يسهم أي انجاز  بأكملهوفي تاريخنا المعاصر.   في مجتمع اليوم أساسيعنصرالمدني  إن الطيران
 نما ليصبح جزءا ال يتجزأ ،السنينوعلى مر .   العالممختلف أنحاء األفراد والسلع في حركةفي بمثل هذا القدر   آخربشري

موضوعنا كل هذه األمور هي   .بادالت الثقافية الدولية، وعامال حافزا للم وشريكا حيويا في السياحة العالمية،من االقتصاد
 ا وستشعرون بالرض،وهذه مسؤوليتكم أنتم.  للدول المتعاقدة في االيكاوللجمعية العمومية أثناء هذه الدورة الخامسة والثالثين 

 .المثيرفي هذا الوقت الحاسم من تطوره الطيران المدني  مسارزاء عملكم في رسم إ
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.  نشائها وقت إ أهميتهاأهميتها في عالمنا مثلها، ومازالت عمرتتم االيكاو ستين عاما من هذا العام، 
ن تكون منارة األمل لكل وفي هذا العصر الذي نرى فيه تحديات عالمية يبدو من الصعب التغلب عليها، تستطيع االيكاو أ

 .ي العالماالجتماعبدأ هذا نلهام لنا ونحن  هذه الفكرة مصدر إتكنفل.   الحوار والتعاونبقوةأولئك الذين يؤمنون 

 ـ انتهى ـ


