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 .مقدم من مصر باللغة العربیةالنص   ١

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الجلسة العامة

 كلمات وفود الدول المتعاقدة والمراقبین   :٨البند 

  بیان من مصر
 )جمهوریة مصر العربیةمن  (مقدم

  السید الرئیس،
   السیدات والسادة،

یسعدنى أن اتقدم باسم وفد جمهوریة مصر العربیة بالتهنئة الى السید رئیس الدورة الثامنة والثالثین والسادة اعضاء 
اللجان والنواب بشرف اختیارهم من الدول االعضاء كما یسعدنى أن انقل الیكم خالص تحیات أسرة الطیران المدنى المصرى 

  والنجاح. متمنیا لفعالیات الجمعیة الموقرة التوفیق

كما اتقدم بخالص الشكر والعرفان لحكومة كندا ومقاطعة كیبیك ومدینة مونتلایر الجمیلة بأهلها وشعبها المضیاف على 
  ما القیناه من حسن استقبال وحفاوة وكرم ضیافة.

قت الذى القت یعتبر قطاع الطیران المدنى أحد المحفزات الرئیسیة فى دفع عجلة النمو االقتصادى فى العالم. ففى الو 
فیه االضطرابات المالیة التى شهدتها السنوات القلیلة الماضیة بظاللها على عدد من القطاعات الرئیسیة وأثرت على ادوار كل 

قطاع الطیران المدنى الذى دأب باستمرار على  یتأثرذلك لم  من رغموبالمنها فى دفع عجلة النمو االقتصادى أوابطائها، فانه 
  دعم الجهود المختلفة فى دفع االقتصاد المحلى والعالمى.توفیر العمل و 

لقد واجه قطاع الطیران المدنى العدید من التحدیات فى القرن الحادى والعشرین ولكن كان لمبادرات االیكاو والتعاون 
المصالح المشتركة وتحقیق كات العالمیة أثرا كبیرا فى حمایة االشر  فكرةالدولى فى مجاالت أمن الطیران والسالمة الجویة وكذا 

 المنافع المتبادلة.

یشید بسیاسات االیكاو وجهودها بشأن التعاون االقلیمى ، وتقدیمها للمساعدة والمشورة فى  جمهوریة مصر العربیةإن وفد 
المدنى الدولى الجوانب الفنیة والسیاسات المتعلقة بهیئات الطیران المدنى لإلضطالع بمسئولیاتها المتعلقة باتفاقیة الطیران 

بأن یكفل   ٢١ – ٣٧واألهداف االستراتیجیة لالیكاو والذى أقرته الجمعیة العامة فى دورتها السابعة والثالثین بموجب القرار 
المجلس عن طریق الترتیبات التعاونیة قیام كل من االیكاو وهیئات الطیران المدنى االقلیمیة بتشجیع الدول على تنسیق األنظمة 

  والمتطلبات واإلجراءات مستندة فى ذلك الى القواعد والتوصیات الدولیة. التشغیلیة
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بالقواعد القیاسیة والتوصیات الصادرة عن االیكاو فى مجاالت األمن جمهوریة مصر العربیة إن االلتزام الصارم ل
فى المطارات والمجال الجوى والسالمة  وكافة مجاالت الطیران المدنى كان الساعد الرئیسى فى تأمین سالمة وأمن الطیران 

  المصرى خالل االحداث التى مرت بها مصر فى الفترة السابقة 
سلطة الطیران المدنى المصرى كافة التسهیالت التى تحقق سالمة المالحة الجویة الدولیة حیث تحملت وقد قدمت 

  بعض الدول المجاورة خالل هذه الفترة.اغالق بعض المجاالت الجویة ل نتیجةلحركة الجویة الزیادة المطردة لكافة اعباء 
لعدید من اجراءات اجتیاز االطیران المدنى المصرى استطاع د وعلى الرغم من العمل فى هذه الظروف غیر العادیة فق

 وكذا مراجعات االتحاد االوروبى وادارة أمن النقل FAAالتدقیق االمنى والسالمة الجویة من جانب الطیران الفیدرالى االمریكى 
محافظا بذلك على المستوى القیاسى الدولى فى مجال السالمة واالمن، وقد  DFTوكذا ادارة النقل البریطانیة   TSA  األمریكى

ظهر ذلك واضحا من نتائج هذه المراجعات وكذا استمرار الرحالت الجویة القادمة والمغادرة للمطارات المصریة وكذا العابرة 
  للمجال الجوى المصرى.

اطار  ىریة مصر العربیة تعمل دائما فى اطار القواعد القیاسیة والتوصیات التى تصدرها المنظمة وفان جمهو 
  .وكذا المنظمات االقلیمیة  التنسیق والتعاون مع كافة الدول االعضاء بالمنظمة

ران ففى مجال تحریر النقل الجوى فقد حرصت مصر على اتاحة الفرص العادلة والمتكافئة لكافة شركات الطی
یلیة التى تضمن ایضا استدامة المشاركة فى النقل ضبممارسة نشاط النقل الجوى من خالل منحها مجموعة من االجراءات التف

  الجوى الدولى والتى أقرها مؤتمر النقل الجوى الرابع والسادس.
مطارات وشركات طیران  وقد انفقت مصر مالیین الدوالرات فى انشاء وتوسعة البنیة التحتیة لصناعة النقل الجوى من

تطویر حیث تم  وخدمات مالحیة الستیعاب معدالت النمو فى الحركة الجویة المتوقعة كنتیجة لتبنى سیاسة السماوات المفتوحة
منظومة المراقبة الجویة المصریة لتتواكب مع احدث المتطلبات التى اقرتها المنظمة، كما تم انشاء شبكة محطة االقمار 

  كافة المطارات المصریة. الصناعیة لتغطى
وقد وقعت مصر العدید من اتفاقیات النقل الجوى القائمة على مبادئ واسس تحرریة وبدون قیود تحد من الحركة او 
نوعیة الطائرات او عدد الرحالت. كما تعمل مصر جاهدة على استكمال وضع قواعد المنافسة وحمایة حقوق المستهلك بما 

دیة التى تقرها االیكاو وبالتنسیق والتعاون مع المنظمات واالتحادات الدولیة واالقلیمیة فى مجال النقل یتماشى مع القواعد االرشا
  الجوى.

أن موقع مصر الجغرافى كملتقى لقارات ثالث وبحكم كونها أحد اهم المقاصد السیاحیة فى العالم فان كفاءة وفاعلیة 
قطاع الطیران المدنى هى أحد الركائز النجاز سیاساتنا واهدافنا الوطنیة خاصة زیادة معدالت نمو الحركة فى منطقة الشرق 

  یة ودوام االمتثال للمعاییر الدولیة فى كافة انشطة الطیران المدنى.ستمرار هذه الفاعلالاالوسط. واننا لنسعى 
للتطویر والمحرك االساسى للتنمیة فقد تم  ىومن منطلق ایماننا بأهمیة العامل البشرى والذى یمثل العنصر الرئیس

ل صرح تعلیمى كبیر تمثله البرامج التدریبیة لتشمل كافة الجوانب الفنیة للعاملین بالطیران المدنى من خالوتنفیذ اعداد 
االكادیمیة المصریة للطیران المدنى والتى تم تجهیزها باحدث تقنیات العصر مع اشتمالها على برامج لكافة انشطة الطیران 

  المدنى.
غایة فى االهمیة  ى أمورهوالجهود الداعمة لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالبیئة ان السالمة الجویة وأمن الطیران 

ان المدنى الدولى وانه لیسعدنا أن نؤكد أن جمهوریة مصر العربیة تولى اهتماما كبیرا بها مع االلتزام التام ببرنامج االیكاو للطیر 
  ة بهذا الشأن.یالعالمى لتدقیق مراقبة السالمة وبرنامج تدقیق أمن الطیران واالمتثال الكامل للقواعد القیاسیة الدول
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ه ائبكونها من الدول المؤسسة التفاقیة شیكاغو كما انها عضو بالمجلس منذ انشن جمهوریة مصر العربیة تفخر إ
ل لقواعد وتوصیات المنظمة وتتعهد بمواصلة االسهام االیجابى توهى تنهض بمسئولیاتها فى كافة مجاالت الطیران المدنى وتمث

  فى تنمیة وسالمة وأمن الطیران المدنى الدولى.

بخالص الشكر لسیادة الرئیس واعضاء الجمعیة الموقرین على اتاحة الفرصة اللقاء هذا ونود فى الختام أن نتقدم 
مصر لمجلس المنظمة  انتخابوأن جمهوریة مصر العربیة ستكون ممتنة للدول االعضاء فى المنظمة على دعم اعادة   البیان.

  الفئة الثانیة. –
–انتهــى –  


