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  نشرة صحفية من االيكاو
 

  PIO 05/07  يللنشر الفور
االنجازات  تركز على  العمومية لاليكاوللجمعيةالدورة السادسة والثالثون 

  الرئيسية في مجاالت السالمة واألمن والمالحة الجوية والبيئة

تعقد الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي دورتها السادسة والثالثين في مقر ـ  ٧/٩/٢٠٠٧ ،مونتريـال
  .٢٨/٩/٢٠٠٧لى إ ١٨لمنظمة بمونتريال من ا

 دولة متعاقدة لدى االيكاو الستعراض نشاطات االيكاو خالل السنوات الثالث الماضية ١٩٠وسيجتمع ممثلو 
  .كما ستحضر االجتماع منظمات دولية معنية بالطيران.  ٢٠١٠- ٢٠٠٨واعتماد برنامج عمل المنظمة وميزانيتها للفترة 

كما سيناقش أيضا .  ل مسائل تتعلق بالسالمة الجوية وأمن الطيران وحماية البيئةعمااألوسيشمل جدول 
وستعقد في أثناء الجمعية .  مجاالت االقتصادية والطبية والقانونيةالسياسات النقل الجوي ومسائل مختلفة تتعلق بالطيران في 

  .لمنظمةإلدارية لهو الهيئة ا عضوا و٣٦العمومية أيضا انتخابات مجلس االيكاو الذي يضم 
خالل السنوات الثالث الماضية، : "رئيس مجلس االيكاو ما يلي ه غونزاليسيبوروبرتو كوجاء عن لسان السيد 

 في رئيسيةوتم تحقيق انجازات .  أحرزت االيكاو تقدما هاما حيث صارت أكثر اعتمادا على األداء وتركيزا على النتائج
وستوفر الجمعية العمومية فرصة للدول المتعاقدة ومجتمع الطيران العالمي .  لعالميجميع المجاالت الحرجة للنقل الجوي ا

وإنني ألتوقع أن تكون هذه الجمعية .  لتقييم ما أحرز من تقدم حتى اليوم وتحديد التوجه للسنوات الثالث القادمة وما بعدها
  ".العمومية محورية بحق

 في للجمعية العمومية لاليكاو بكامله ووثائق العمل المرتبطة به يتوافر جدول أعمال الدورة السادسة والثالثين
بنود جدول األعمال قائمة وللحصول على .  36assembly/int.icao.www: موقع االيكاو على االنترنت على العنوان التالي

  .A36-WP/4 و A36-WP/1واختيار ورقتي العمل ) أعلى الصفحة (Agenda Itemوالجدول الزمني، يرجى النقر على 
  .int.icao@srapattoni :لى العنوانإالمرفق عادة نموذج االعتماد إوللتسجيل، يرجى استكمال و

عالم ما لم ينص على إلعية مفتوحة لوسائل الجانها الفرولجانها وإن جلسات الجمعية العمومية : لى المحررينإمالحظة 
  .وفرق العمل فهي مغلقة ما لم ينص على غير ذلكاللجنة التنفيذية أما جلسات .  غير ذلك

 الوكاالت المتخصصة إحدىوهي ، العالمشتى أنحاء في الدولي  للنهوض بالتطور اآلمن والمنظم للطيران المدني ١٩٤٤أنشئت االيكاو في عام 
والالزمة كذلك لحماية البيئة وأمنه وكفاءته وانتظامه،  الطيران  سالمة  واألنظمة الالزمة ل  تتولى وضع القواعد    وألمم المتحدة،   ا نظومة لم التابعة

  . دولة١٩٠  المتعاقدة البالغ عددهادولهالتعاون في جميع مجاالت الطيران المدني بين محفل لتعمل بمثابة هي و.  في مجال الطيران

 ـى ـ انتهـ

http://www.icao.int


 

 

  الدورة السادسة والثالثون للجمعية العمومية لاليكاو
AA3366  

 ٢٨/٩/٢٠٠٧لى إ ١٨من 
 مقر االيكاو في مونتريال

  
 نموذج اعتماد وسائل اإلعالم

 
  :ية التابع لهامجموعة اإلعالمال  :االسم

    ): أو إذاعة أو مطبوعتلفزيون(النوع 
  :الدولة/الوالية/اإلقليم  :المدينة

  :فاكسرقم ال  :رقم الهاتف
    :البريد االلكتروني

 

  وسائل اإلعالماحتياجات
 ) خاصة لوسائل اإلعالملى أي احتياجاتإنرجو اإلشارة (

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


