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 ـ الدورة الخامسة والثالثون الجمعية العمومية
 الجلسة العامة

  وفود الدول المتعاقدة والمراقبينكلمات :٢ رقم البند

 بيان
 )شيليمقدم من (

اليكـاو لتكـرر   ل  العموميـة جمعيةلتود شيلي أن تغتنم هذه الفرصة التي توفرها الدورة الخامسة والثالثون ل  
 المدني ليكون أكثر كفاءة وسالمة وأقل أثرا         الدولي في جهودها المستمرة للنهوض بالطيران      تأييدها لمنظمة الطيران المدني   

 .على البيئة

وتحتفظ حكومة شيلي بالتزامها المتين لدعم أنشطة االيكاو المتعددة، ولكنها ال تسـتطيع أن تؤيـد الزيـادة                   
العموميـة   الجمعيـة   داخلتشجيع تبادل األفكار    رورة  ض نحن نؤمن ب   ،المقترحة في ميزانية السنوات الثالث القادمة ومن ثم       

لتقليل أثر أسعار الصرف على الميزانية الى الحدود الدنيا، وكذلك لتسهيل تنفيذ الخطوات التي يتخذها األمين العـام والتـي                 
فتـرة  البميزانيـة  واالقتراح الخاص   لقى الدراسة   تتستهدف رفع كفاءة المنظمة، ونحن على إيمان بأننا لو فعلنا ذلك لسوف ت            

 . تأييد الدول المتعاقدة باالجماع٢٠١٠-٢٠٠٨ يةالثالث

 علـى   ا حاليا بمجلس االيكاو، ظلت     باعتبارها عضوا مؤسسا وعضو    ،اتفاقية شيكاغو شيلي على   ومنذ توقيع    
 .لى البيئةالتزامها القوي بالمنظمة وجهودها في زيادة السالمة وتحسين أمن الطيران وتخفيض أثر العمليات الجوية ع

 ومع ادراكها الكامل لتحديات المستقبل وايمانا بسياستها نحو النهوض بالتعاون االقليمـي وفقـا للتوصـيات                
تشجيعا لتحرير النقل الجوي وتنفيـذا     الصادرة عن االيكاو، فقد قامت شيلي بدور فعال في منطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية            

 .دم الفنية التي تؤمن أكبر قدر ممكن من سالمة عمليات الطيران المدني الدولي وعلى طائراتها ألوجه التقفي اقليمها

وعلى صعيد آخر من تأييد شيلي لمجتمع الطيران المدني الدولي، تقوم بالتعاون مع االتحاد الـدولي للنقـل                   
تويات سلطات الطيـران فـي   التي تجمع معا أعلى مس    " أجنحة التغيير "، بتنظيم اجتماعات كل سنتين لمؤتمر       )ياتااأل(الجوي  
 .العالم
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 أن ران المدني، تتشرف شـيلي بـأن تعلـن   وبينما تستمر في سعيها لبلوغ أعلى معايير الجودة واألمان للطي     
، كما تشهد بـذلك الهيئـات الدوليـة       ISO 9001-2001خدمات النقل الجوي التابعة لها قد لبت معايير نظام االجازة الخاصة            

في الواليات المتحدة    (ANSIRAB) المعتمدة مثل مجلس معهد تسجيل اعتماد االجازات التابع للمعهد القومي للتوحيد القياسي           
 .(UKAS)وهيئة اعتماد االجازات في المملكة المتحدة 

ال الطيران المدني تسهم في النهوض       التعاونية والمشتركة التي تضطلع بها شيلي في مج        ومثل هذه األنشطة   
 .بنظام طيران مدني أكثر أمانا وأكثر كفاءة على المستوى القومي واالقليمي والعالمي، وفقا للمبادئ االرشادية لمنظمتنا

 االتصـاالت   نظـم ان شيلي تؤمن بأن المسائل الهامة على جدول أعمالنا هي تلك المسائل التي تتعلق بتنفيذ                 
  واالطار القانوني للنظام العـالمي  والتعريفات،ادارة الحركة الجوية، وما يرتبط بها من اطار قانوني،          /تطالعوالمالحة واالس 

، واألمـور المتعلقـة     ١٩٥٢، الى جانب التقدم المحرز نحو تحديث اتفاقية روما لعـام            (GNSS)للمالحة باألقمار الصناعية    
األمور المالية المرفوعة الـى  ثم   ، والتعريفات المتعلقة بحماية البيئة    ،يرانالسالمة، والجهود المبذولة لزيادة أمن الط     تحسين  ب

 .الجمعية العمومية لاليكاو

للبيئـة،  مراعاةً   و  وأكثر كفاءةً  وبغية االستمرار في القيام بدور ريادي في النهوض بطيران مدني أكثر أماناً            
وهـي  . ٢٠٠٧-٢٠٠٥اليكاو من الفئة الثالثة للفترة من لي أن تعلن عن ترشيح نفسها لمقعد في مجلس ا  قررت جمهورية شي  

وفود الدول المشتركة فـي الـدورة الخامسـة    تقوم أمل أن  ونحن على   .  الطيران المدني ألمريكا الالتينية    لجنةتحظى بتأييد   
 .تأييد ترشيحناوفنا يشربتوالثالثون للجمعية العمومية 

مية من التوصل الى اتفـاق  حـول الخطـوات المطلوبـة     وأخيرا، تأمل شيلي أن تتمكن هذه الجمعية العمو    
لالستمرار في تحديث وتطوير نشاط الطيران العالمي في اطار أكثر سالمة وأكثر تعاونا وأكثر كفـاءة لخدمـة االنسـانية                    

 .جمعاء

 — انتهى —


