
  

  روبرتو كوبيه غونزاليسالسيد  كلمة
  الطيران المدني الدوليرئيس مجلس منظمة 

  للجمعية العمومية  والثالثينالسادسةالدورة في افتتاح 
  )١٨/٩/٢٠٠٧مونتريال، (

   .لمنظمة الطيران المدني الدولي للجمعية العمومية والثالثين السادسةافتتاح الدورة  ني أن أعلنرفيش

، أرحب ترحيبا ، وأعضاء هذه الجمعيةاألمين العام الدكتور الطيب شريفوااليكاو،  بالنيابة عن مجلس
مبالي، ترا -مونيك غانيو وسعادة ،ممثال للحكومة الكندية ، وزير النقلكانون لورانسسعادة : ن الثالثةالموقريبضيوفنا  حارا
  .، عمدة مدينة مونتريالترامبالي د جيرالوصاحب السعادة،  لحكومة كيبيكة العالقات الدولية، ممثلةوزير

انضمتا ليشتي اللتين -رو وتيمورغ، ال سيما الوافدين من مونتني بوفود الدول المتعاقدة أيضاوأود أن أرحب
ويسرني أن عددا كبيرا من ممثلي .  ٢٠٠٤ المنظمة منذ الدورة العادية الماضية للجمعية العمومية في سنة عضوية إلى

تعزيز  إلى في مداوالتنا التي ترمي ةلمشاركل دعوتنا  أنحاء العالم قد قبلهات المتعاونة معنا في جميعوالجالمنظمات الدولية 
  . ترحيبأحروأرحب بكم جميعا .  السالمة واألمن واالستدامة والكفاءة في نظام النقل الجوي العالمي

في وصديقي العزيز الدكتور كي أعرب عن تقديري للعمل الذي قام به سللي  حفل االفتتاح هذا فرصة يمثل
 ،وعلى مدار الخمسين عاما الماضية.   الذي ترأس المجلس خالل النصف األول من الفترة الثالثية الحالية،أسعد قطيط

، أسبغ عليه المجلس اللقب ٧/١٢/٢٠٠٦ وفي . لطيران المدني في جعل العالم أكثر اتحاداا وتفانيه في خدمة جهوده ساهمت
 ليإاالنضمام  إلىمعنا هذا الصباح وأدعوكم موجود الدكتور قطيط و.  مدى الحياة" لفخري لمجلس االيكاوالرئيس ا"الشرفي 

  .لتحيته

 تقييما مرحليا ،٢٠٠٤ في كلمته التي ألقاها في افتتاح الجمعية العمومية في سنة ،قدم الدكتور أسعد قطيط
خطة لتعزيز أمن الطيران هذه االنجازات  وشملت في تلك السنةتهت لفترة الثالثية التي انفي اوبراغماتيا النجازات المنظمة 

 طرق جديدة، وإنشاءفي أنحاء العالم، وتوسيع نطاق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وترشيد الطرق الجوية 
 صكوكوضع  العالم، وعلى مستوىقواعد قياسية جديدة لحماية البيئة، والمضي قدما نحو تحرير النقل الجوي وضع و

  .واقعية لتلبية المتطلبات الملحة للدول المتعاقدة والمنظمةتشغيل ميزانية فضال عن جديدة، قانونية 

نواجهها، بدءا من الصورة العامة لسالمة الطيران التحديات التي بوضوح وبصيرة  الدكتور قطيط أيضا وشرح
 وأنه ال ،حسب تعريفهدولي، وشدد على أننا يجب أال ننسى أن الطيران .  ة على العولماإلنسانية الصبغة إضفاءواستدامته حتى 
 اإلجراءات إلىينزع  نعيش في عالم  ونحنال سيمامتعددة األطراف، ال اإلجراءات إال من خالل بسالمة وأمنيمكن أن ينمو 
كهيئة ذات مهمة محددة متعددة األطراف المعترف بها الإن االيكاو هي الهيئة الوحيدة .  واإلقليمي الوطني الصعيديناالنفرادية على 

 للقيم منبراوتمثل االيكاو .   تنظيمي عالمي منسق للطيران المدني الدوليإطار وإدارة نشاءإلدول العالم شمل جمع تتمثل في 
  . المشاركة النشطة في أنشطتها وتنفيذ أحكامهاعن طريقويجب دعمها وتعزيزها .   االستثنائيةةوالكفاء
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ما أحرزناه من يوم الخميس التقارير السنوية للفترة الثالثية الماضية، أمامكم وسوف يتضح، عندما أعرض 
وعلى الرغم من أن الطيران المدني .  كثيرعمل  إلىهي أننا ما زلنا نحتاج والحقيقة .   التحدياتمعالجة هذهرائع في  تقدم
وبينما يتمتع نظام النقل .  حوادث كثيرة جداوقوع م عض أقاليم العالبشهدت  فقد ، النقل الجماعي سالمةوسائل أكثر يظل

 الزيادة نإفورغم التقدم الكبير المحرز، .  اإلرهابيةمازال عرضة للهجمات ف ،مستوى عال من األمنالجوي العالمي ب
 عدد الرحالت الجوية زيادةن إ فاوأخير.   الطيران على البيئةتأثير الحد من تنامي صعوبة في الحركة تعني طردةالم

  .طاقة العمل القصوى لها إلى تجهيزاتها ونظمها وصلتيضاعف من التكدس في عدد من األماكن التي 

يتكيف  يجب أن ، ال يتجزأ من االقتصاد العالمي وقوة دافعة للتنمية االجتماعيةاً جزءالذي يعدإن الطيران المدني، 
 يجب أن نستجيب للظروف والفرص الجديدة بحكمة وأن نظل ، في هذه القاعةقراركصناع ونحن جميعا، .  الجديدمع الواقع 
  . التطوير اآلمن والمنتظم للطيران المدني الدوليي وجود هذه المنظمة، أال وهلةعملتزمين ب

 إلىنتطلع عندما في أحيان كثيرة  كبيرا أو مستحيال نراهن ما إتقول ولنسترشد في مداولتنا بالفكرة التي 
وفي الدورات الماضية للجمعية العمومية اتخذنا قرارات بدت جريئة أو .  الماضي إلى عندما ننظر حتميا يبدو ل،المستقب

 ولنتخيل.  العملعليه أن يسير نهج الوحيد الذي يمكن ال نجد أنها كانت ،الماضي إلى عندما ننظر ، واليوم،يستحيل تنفيذها
.  ن للجمعية العمومية، ولنتخذ اليوم قرارات توسع نطاق تفكيرنا وقدراتنا، أي بعد دورتيمن اآلن ست سنوات بعدأنفسنا 

األهم من ذلك أن هذه القرارات كانت  و،كان حتميا القرارات هذه اتخاذ  ربما نكتشف أن، السنوات الستفي غضون هذهو
  .الماضي إلىحتميا عندما ننظر  يكاد يبدو التطلع للمستقبل،ومرة أخرى ما يبدو مستحيال عند . ةجحان

 يوجد فال ،إنجازه يمكن ما إنجاز أي ،ن للجمعية العموميةيالدورة السادسة والثالثهو محور تركيز هذا 
  .قيود مهتحج ال الذي التعاون بروح معا عملنا إذا مستحيل


