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 الخامسة والثالثون الدورة ـ الجمعية العمومية
 الجلسة العامة

  وفود الدول المتعاقدة والمراقبينكلمات :٢ رقم البند

 بيان
 )النيجرمقدم من (

 خبراء الطيران،رؤساء الوفود والسادة  حضرات الوزراء و السيد األمين العام،،السيد رئيس المجلس

تهانينا الحارة لحكومة كندا     شكرنا الجزيل و   ة جمهورية النيجر، عن   اسمحوا لي أن أعبر، باألصالة عن حكوم      
 الكرم األسطوري هو ما عودتنا عليه كندا، حتى تنعقد الـدورة             ان هذا  . للتسهيالت التي توفرت لنا   وحكومة مقاطعة كيبيك    

 . الظروف الممكنةأفضلاليكاو في ظل العمومية للجمعية لالخامسة والثالثون 
من ، حيث قامت بانتخابكم  اجماع الوفود كافة على تأييدكم     على   ،ئكم من كل قلبي سيادة الرئيس     كما أود أن أهن   

مـا   ما تتمتعون به من كفـاءة وحضـور، و         إن.  ن للجمعية العمومية لاليكاو   يلمنصب رئيس الدورة الخامسة والثالث    جديد  
 قياسا علـى التقـدم   ،منظم ومثمر لهو خير شاهد ن على نحو    يتتحلون به من صبر في توجيه أعمال الدورة الخامسة والثالث         

كما أود أن أنوه بأمانة منظمتنا المجيدة،       .  الهائل الذي تحقق خالل اليوم األول من عملنا، على خصالكم التي تعزز ثقتنا بكم             
ونجاحهـا   ال تدخر وسعا في تأمين عمل منظمتنا الموقرة على نحو سلس             ، وفي الظروف المماثلة   ،في هذه الظروف   ،والتي
 . بغية التكيف مع التغيرات الدائمة في عالم الطيران في القرن الواحد والعشرين من أعمالما تضطلع بهكل في 

تباطا مباشـرا   إن حكومة جمهورية النيجر، اقتناعا منها بالدور البارز والحيوي للنقل الجوي، والذي يرتبط ار             
كا منها بأن النقل الجوي هو جانب حيوي من جوانب التنمية لخيـر  ا، وادريةفذ بحرا باعتبارها بلد بال من    بسياساتها التوحيدية 

 .البشرية، قد لعبت دوما دورا فعاال وبناء في تعزيز منظمة الطيران المدني الدولي
ا لقواعد السـالمة واألمـن   نلهذا السبب بذلت جهود هائلة كما كانت هناك تضحيات كبيرة حتى تمتثل مطارات           

 على مطار نيامي الدولي، عاصمة دولتنا، والتي سبق أن أشرت الى أنها دولة بال منافذ بحرية، وتغطـي                   وعالوة.  الدولية
فضال عـن  .  لكل عاصمة اقليمية من العواصم االقليمية الثمانية      كيلومتر مربع، فانه يوجد مطار       ١ ٢٨٦ ٦٧٦مساحة تبلغ   

قد اعتمدت في اجتمـاع     ) ASECNA(جوية في أفريقيا ومدغشقر      سالمة المالحة ال   وكالةذلك، فان اللجنة االشرافية لوزراء      
ن مطارين من مطاراتنا االقليمية مطارين دوليين بعد أن لبيـا           ، قرارا عي  ١٤/٧/٢٠٠٣ – ١٢عقد في نجامينا في الفترة من       

 العـاملين فـي األعـوام        تدريب  برامج  في أعمال كبيرة للبناء والتجديد باالضافة الى       ناكما شرع .  القواعد القياسية لاليكاو  
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 التـي  الفرانكفـوني أللعاب طة كبرى تم اعدادها في سياق الدورة الخامسة ولسوف يستمر هذا الزخم من خالل خ    .  األخيرة
 . في نيامي٢٠٠٥سوف تستضيفها النيجر في ديسمبر 

، قمنا باعتماد    في الواليات المتحدة   ٢٠٠١وفي مجال األمن، منذ األحداث المأساوية للحادي عشر من سبتمبر           
وتهنئ النيجر االيكاو على تنفيذها للبرنامج العـالمي لتـدقيق          .  خطوات محسوسة في مطاراتنا وعجلنا من تدريب العاملين       

.  مراقبة السالمة والقتراحها التوسع في البرنامج بغية ادراج كل األحكام المتعلقة بالسالمة في المالحق والوثائق ذات الصلة                
ولقد ساعدتنا بالمثل بعثة    .   الذي أجرته االيكاو   ٢٠٠١لى معالجة أوجه القصور التي تحددت في تدقيق عام          إن بلدنا يسعى ا   

 .التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل التصحيحيةتقييم  في ٢٠٠٤ يناير ١٥ و١٢ا بين متابعة التدقيق التي نظمتها االيكاو فيم
جوية ألفريقيا ومدغشقر، تستعد مديرية الطيـران المـدني          سالمة المالحة ال   وكالةفضال عن ذلك، وبمساعدة     

 .الخاصة بااليكاوالطيران المدني الدولي بنشاط للتدقيقات التالية بغية االمتثال لقواعد سالمة 
القياسـية   جهدا حقيقيا لالمتثال لقواعـد االيكـاو    تبذلالسيد الرئيس، إن النيجر كغيرها من العديد من الدول،          

 على العمل محـدودة، اذ أن       وقدرتنا ال تكفي في أغلب األحيان    لسوء الحظ، فان مواردنا     .  لتحتية للمطارات وتطوير البنى ا  
 .الظروف االقتصادية الصعبة في بالدنا تحول دون تحقيق تقدم

 بغيـة   (IFFAS)ولهذا السبب، سيادة الرئيس، أرى أنه من المهم تقوية التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران               
، ومصارف التنمية بغيـة   اقتصاديا المتقدمةكما أود أن أدعو الى دعم االيكاو وتدخلها وكذلك الدول           .  فاء بتوقعات الدول  الو

 .تها وتزويدها بتجهيزات األمن والسالمة الكافيةامساعدة الدول األقل ثراء لتحسين مطار
 .جميعا، دعونا ال ننسى أن سالمة وأمن الطيران هي أمور تهمنا وقبل كل شيء

 . والتوفيقحاجاليكاو بالنالعمومية للجمعية لن يأتمنى أن تكلل أعمال الدورة الخامسة والثالثو
 .شكرا

 — ى انته—


