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 ـ الدورة الخامسة والثالثون الجمعية العمومية
 الجلسة العامة

 كلمات وفود الدول المتعاقدة والمراقبين :٢ رقم البند

 بيان
 )رواندامقدم من (

  الجمعيةالسيد رئيس
 االيكاورئيس مجلس السيد 

 نون الموقرووالمراقب أيها المندوبون
 ةسادالسيدات وحضرات ال

أمام كل مندوبي الجمعية الكريمة باسم حكومة جمهورية رواندا في هذه لكلمة انه لشرف عظيم أن أتناول ا
 .منظمة الطيران المدني لكي أبلغكم التحيات الحارة من رواندا شعبا وحكومةدى الدول المتعاقدة ل

الخامسة في دورتها عية فرصة لكي أتقدم بأحر التهاني الى رئيس الجمال ذهه أرغب في انتهاز
 كل الدول التي انتخبت أعضاء في مجلس االيكاو للفترة الثالثية ئهنكما أود أن أ  .واب رؤساء اللجانون والثالثين

)٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥(. 

 السيد الرئيس،

اسمحوا لي أن أتقدم الى رئيس المجلس واألمين العام لاليكاو بأحر التهاني على الجهود المبذولة لالمساك 
  في سبيل تنظيم الدورة الخامسة والثالثين واعداد الوثائق الخاصة وارسالهاتهود التي بذل وال سيما الج،بزمام أسرة االيكاو

 .Doc 9826، وأخص بالذكر الوثيقة الى الوفود

 السيد الرئيس،

مدينة مونتريال على حفاوة  كندا وسلطات حكومة كيبيك و،حكومة رواندا الدولة المستضيفةتخص بالشكر 
 .هتسئارف بر لوفدي الذي أتشااستقباله

ترتيبات بهدف تسديد عقد  بةالمجلس الخاص اتال يمكن لحكومة رواندا أن تبقى صماء أمام اقتراحو
الدعم الفني والمالي العادة تأهيل البنية األساسية للطيران في ال يمكن لحكومتي اال أن ترحب بالمتأخرات في االشتراكات و
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 في شخصأكثر من ألف فيها ل قت والتي ١٩٩٤في عام االبادة الجماعية ناء ت أثهلكالتي رواندا وتنمية الموارد البشرية 
  . فقطغضون ثالثة أشهر

  أيها المندوبون الموقرون، السيد الرئيس،

في سبيل احترام قواعد وتوصيات دولتي الجهود التي تبذلها أمامكم لن أختتم كلمتي قبل أن أستعرض بايجاز 
 : االيكاو

 أوال، تدريب الموظفين

 من االيكاو، استطاعت رواندا أن تدرب ها المعتمدةمراكزبواسطة عروض التدريب التي قدمتها الدول الصديقة بفضل 
 . في مجال الطيران ولكن هذه الجهود مازالت غير كافيةالعاملين من ا كبيراجزء

 معلومات الطيرانثانيا، 

 .لطيران سيصدر عما قريبلدليل حداث انتهت رواندا من است

 ةي المالحاتالمساعدثا، ثال

 .بشكل يرضي المنتفعون بهحاليا  يعمل ٢٠٠٤الذي تم ضبطه في عام  ،(ILS)نظام الهبوط اآللي  •

 .قد جددت (DME)وأجهزة قياس المسافة ) منارة فور لجميع االتجاهات( منارة فور •

في  ٨٤ام الجيوديسي العالمي والنظ (CNS/ATM)ادارة الحركة الجوية /نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعتنفيذ  •
 .ومطار كاميمبي في سيانغوغو ومطار جيسنيالدولي مطار كيغالي 

تصاالت االو-تصاالت بيانات الطيران باألقمار الصناعيةال استكملت تركيب نظام ،بالتعاون مع جنوب أفريقيا •
وقد نجحت االختبارات ، ٢٠٠٤س  شهر أغسطفي (SADC-VSAT)بواسطة األقمار الصناعية  الشفهيةالالسلكية 

 .األولى لهذه النظم

 البنية األساسية للمطاراترابعا، 

مرحلة اعادة تأهيل كاملة على صعيد المدارج والممرات وتجديد  يكانومبيعرف المطار الدولي في كيغالي الواقع في 
 .التجهيزات

 : وتتضمن أعمال اعادة التأهيل ما يلي

 .تصريف مياه المطر وانشاء ممر جديدات قنوتدعيم المدارج ومواقف السيارات و •

 .اعادة تأهيل برج المراقبة •
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 .ساحات الوقوف وتجديد نظم االنارة في اعادة تأهيل المنارة على المدرج ونظم االنارة لالقتراب •

 .الشبكة الكهربائيةاستبدال و) فولت امبير كيلو٣٥٠من ثالثة مجموعات (تركيب مجموعات جديدة لالنقاذ  •

القائم على  وهاتف السالمة ILS/VOR/DMEتجهيزات جديدة لنظم (ة ي المالحاتة جديدة للمساعدتركيب أجهز •
 .وتجهيزات برج المراقبة واألرصاد الجوية (VSAT)االتصاالت الالسلكية الشفهية باألقمار الصناعية 

 .حديثةنظم تشغيل  االطفاء بقدرات كبيرة واتحيازة مركب •

 وكانت المرحلة االختبارية األولى ناجحة ،يف حركة الطائراتق عدم تووقيام بهذه األعمال هوكان التحدي األساسي أثناء ال
 .  أشهرأربعة قد بدأت منذ بصورة قاطعة مع العلم بأن هذه النشاطات 

سالمة و لجويةسالمة االقصارى جهدها العادة تأهيل مطارات داخلية أخرى لضمان قدر أكبر من وتبذل حكومة رواندا 
 .فرينالمسا

 الطيران المدني اصالح ادارة ، خامسا

وع انشاء ادارة الطيران تنفيذ مشربفضل المساعدة الفنية والمالية المقدمة من االيكاو والبرنامج االنمائي لألمم المتحدة، تم 
 . عما قريبنشاء في الصحيفة الرسمية لرواندااال قانون المدني وسينشر

السوق المشتركة لدول  من ٢والمذكرة القانونية رقم و رخامسة احتراما لقرار ياموسوكاعتمدت رواندا مبدأ الحرية القد و
طور التحرير تفك األنظمة بشكل شامل ألن عملية وفي األيام المقبلة، س.   حول التحرير)كوميسا(شرق وجنوب أفريقيا 

 .التنفيذ حاليا

  السالمة واألمنسادسا، 

 .المدربةفرق الكشافين تفتش الحقائب 

 على ةملاعالتجهيزات ستخدمين للمال المدربين على أمن الطيران المدني العاملينمحمي بفضل وان الوصول الى المطار 
 . األشعة السينية للكشف وضبط البضائع الخطيرة

الدول كما تدعو  ادارة الطيران المدني التي أنشئت مؤخرا ليعفا االيكاو لمد يد العون في تتناشد حكومة رواند
ضرورة التعاون الثنائي أو متعدد األطراف لتدريب الفنيين لكي يستطيعوا يتفهموا ويتحسسوا أكثر عضاء في المنظمة أن األ

  .الحركة الجويةاستخدام النظام الجديد الدارة 

 .سيدي الرئيسيا  لكم ي الجزيلشكرأختتم بياني بتقديم و

 — انتهى —


