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  والثالثونالخامسة الدورة ـالجمعية العمومية 

 جلسة العامةال

 كلمات وفود الدول المتعاقدة والمراقبين :٢رقم البند 

 بيان
 )أندورامقدم من (

 السيد رئيس مجلس االيكاو،
 السادة الوزراء،
 سيداتي وسادتي،

 .معية العمومية لاليكاوانه لشرف لي أن أتمكن من االدالء ببيان في الدورة الخامسة والثالثين للج

وهذه هي المرة األولى التي تتمكن فيها امارة أندورا من مخاطبتكم جميعا في جلسة عامة للجمعية العموميـة                  
ولذا، فانني أود االعراب عـن  .  ٢٠٠١ اتفاقية شيكاغو في شهر فبراير من عام      انضمت الى بوصفها دولة متعاقدة، بعد أن      

مة أندورا، ونحن الدولة األوروبية الصغيرة، لتمكننا من االنضمام الـى محفـل الطيـران         عظيم الرضا الذي تشعر به حكو     
 .المدني هذا الذي أسهم كثيرا في تنمية الطيران المدني، وتمكننا من المشاركة في أعماله

 وأود قبل كل شيء أن أهنئ االيكاو على التزامها الدائم، لفترة زادت على نصف قرن، بالسعي بكـل مثـابرة          
 الطيران المدني، والقاء الضوء على األعمال الممتـازة التـي   نوعية جميع الجوانب التي لها تأثير في سالمة ومتابعةودأب ل 

اضطلعت بها المنظمة، من خالل عمليات التدقيق األخيرة، للحصول على صورة باألشعة السينية للطيـران المـدني علـى              
 .الصعيد العالمي

تي نشرتها منظمة السياحة العالمية بوضوح أن النمو السريع جدا الذي عاشته الساحة         وتظهر األرقام األخيرة ال   
 .خالل العقدين األخيرين يبشر بتوجه واعد بالنسبة للعقدين القادمين فيما يتعلق بتدفقات السياح الدولية

لنسبة للتكنولوجيـات  من ابتكار وتكيف دائمين باومن الواضح اذن أن قطاع النقل الجوي العالمي، بما يتسم به    
 .الحديثة، قد أسهم اسهاما كبيرا في ذلك التوسع

 ٢٠٠٣ بليون دوالر وانخفضت الحركة العالمية في عـام       ٣٠بلغت  فادحة  وقد منيت صناعة الطيران بخسائر      
 .بيانات االحصائية التي أعلنتها االياتاوفقا لل، ٢٠٠٢ في المائة مقارنة بعام ٢,٤بنسبة حوالي 
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 بليـون راكـب   ٢,٣توقع أن يبلغ عدد الركاب حوالي ي من ذلك، فان تنبؤات النمو تعد مشجعة و        وعلى الرغم 
 . بليون في الوقت الحالي١,٦ـ  مقارنة ب٢٠٠١ في عام ةيستخدمون الرحالت الجوية المنتظم

تفيـد بأنـه    عالمي في مجتمعنا، والتنبؤات التي      الصعيد  الان الدور متزايد األهمية الذي تقوم به السياحة على          
، "صـناعتها " فـي السـياحة، و    كبيـر ، يجعل حدوث توسـع      رفيهسيتوفر مزيد من الوقت في المستقبل القريب للراحة والت        

 .، أمرا متوقعا"صناعتنا"

وهذه هي أرقام الطيران المدني الدولي التي تسبب الدوار في السنوات األخيرة على الصعيد العـالمي، وأمـا                  
 .، فاسمحوا لي أن أدلي بمالحظة موجزة حول حالة الطيران المدني في بلديمحليالصعيد العلى 

 كيلـومترا   ٣٦٨وتبلغ مساحتها األرضـية     .  تقع امارة أندورا في منتصف جبال البيرينيه بين فرنسا واسبانيا         
م مقارنة بعـدد السـكان    في العالالتي يزورها الناس أكثر البلدان  منوتعد  .   ماليين زائر  ١٠مربعا، ويزورها حاليا حوالي     

 .بالنسبة القتصاد أندوراالدعامتان األساسيتان يعني أن السياحة والتجارة هما هذا و.   ال غير مواطن٦٥ ٠٠٠ يبلغالذي 

 جميع زوارنا الى أنـدورا  يأتيو.  ولم تسمح الظروف الجغرافية لدولتنا حتى اآلن ببناء مطار ضمن أراضيها      
 .أي عن طريق البربالطريقة الوحيدة المتوفرة، 

مال بهذه السياسـة، تـم اعتمـاد    وع.  فيذ النقل الجوي في امارتناومن بين أولويات حكومة أندورا تطوير وتن 
، ٢٠٠٥وفي عـام  .  ٢٠٠١  عام اتفاقية شيكاغو كدولة متعاقدة في بداية    نضمتا الى  وا ٢٠٠٠قانون المالحة الجوية في عام      

 .ةكوبتر مفتوح لحركة الركاب الدولينخطط لبناء مطار وطني لطائرات الهلي

 كيلومترا فقط من    ١٥ونعقد حاليا مباحثات مع حكومة مملكة اسبانيا لفتح مطار أندورا الدولي الواقع على بعد               
 فتح قطاع جغرافي فيبدون شك ساعد يقع في أراضي اسبانيا، وهو أمر سيخاصة اذ أنه    عاصمة أندورا، اال أنه يتسم بسمة       

 .اسبانيا، وفرنسا، وأندورا:   وهيالبيرينيه، لما فيه مصلحة دول البيرينيه الثالثواسع من جبال 

 أن النقل الجوي، ال يمكـن أن يجلـب معـه سـوى الفوائـد االجتماعيـة         حولذا، وبمقياسنا، فان من الواض    
ة الضرورية للمطار فـي      أندورا للحصول على البنية األساسي     ةواالقتصادية لبلدنا الصغير، وستتجه كافة جهود حكومة امار       

 :هذا االتجاه

 ".وآمنةة رتطوير النقل الجوي في امارة أندورا بصورة مستم"

 النقل فـي كـل منهمـا،        يريسيما وز  وفي الختام، أود أن أعرب عن الشكر لسلطات كنـدا وكيبيـك، وال          
 عن تمنيـاتي القلبيـة بالنجـاح        مضيف على اهتمامهم اللطيف وأن أعرب     البلد ال ورئيس االيكاو وموظفيها، وكافة سلطات      

 .للمنظمة في هذا الحدث الهام

 .شكرا جزيال

 ـ انتهـى ـ


