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 السالمة واألمن والبيئة في صدارة بنود
 جدول أعمال الدورة الخامسة والثالثين

  لاليكاو العموميةللجمعية

معية العمومية في مقـر     لجة الطيران المدني الدولي دورتها الخامسة والثالثين ل       ستعقد منظم ـ   ٢١/٩/٢٠٠٤ ،مونتريـال
 .٨/١٠/٢٠٠٤  الى٢٨/٩مونتريال من المنظمة ب

الماضـية   الـثالث   السنوات الستعراض نشاطات االيكاو خالل لدى االيكاو دولة متعاقدة ١٨٨ سيجتمع ممثلو 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٥ للفترة المنظمة وميزانيتهاعتماد برنامج عمل وا

 مسائل أساسـية تتعلـق   ، الذي ستحضره المنظمات الدولية في مجال الطيران ،عمال االجتماع سيشمل جدول أ  
 أيضا تحرير قطاع صناعة النقل الجوي والسياسات العالميـة للمالحـة   كما سيناقش.  المة الطيران واألمن وحماية البيئة  بس

 أيضـا    العموميـة    وستعقد في أثناء الجمعية     .الجوية والتطورات األخيرة في المجال القانوني ومسائل عديدة مالية وادارية         
 . العمومية المنظمة بين دورات الجمعيةيمسك بزمام شؤونا والذي  عضو٣٦ االيكاو الذي يضم مجلسانتخابات 

تعـرض   ، الماضيةخالل السنوات الثالث:"، ما يليوجاء عن لسان الدكتور أسعد قطيط، رئيس مجلس االيكاو     
طؤ النمو   واألفعال االرهابية األخرى وتبا    ١١/٩/٢٠٠١حداث  النقل الجوي العالمي الى ضربة عنيفة نتيجة لآلثار المدمرة أل         

 )".سارس (وانتشار مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد الشديداالقتصادي العالمي والحرب في العراق 

 الجمعية العموميـة    وسيطلب الى  . عة وحزم لمواجهة هذه التحديات    استجابت االيكاو بسر  ": وقد أردف مكمال  
 ". لتعزيز الطيران المدني الدوليالقادمة أن تعتمد قرارات تحدد فيها المشاريع لستة مجاالت رئيسية

 ستنظر الجمعية العمومية في توسيع برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الـذي              ،وفي اطار السالمة  
أما المشروع الخاص .  المنظمة  ذات الصلة بالسالمة الصادرة عن    عد لتحديد حالة تنفيذ الدول المتعاقدة للقواعد والتوصيات       ُأ

لتوسع فـي   التدابير ل  و ٢٠٠٢ في عام    ُأعدت التي   أمن الطيران خطة عمل   لمضي قدما في تنفيذ      االجراءات ل  يتضمنفباألمن  
 . بالقياس البيومترياستخدام وثائق السفر المقروءة آليا المعززة بمواصفات تحديد الهوية

لجـوي المنعقـد فـي      ستتمحور المناقشات الخاصة بالتحرير حول نتائج المؤتمر العالمي الخـامس للنقـل ا            
سـتراتيجية   ا وإن.  بشأن اطار للتحرير االقتصادي للنقل الجوي      قوي لآلراء    الذي أرسى دعائم توافق   و ٢٠٠٣ آذار/مارس

حـة الجويـة المنعقـد فـي شـهر           المؤتمر الحـادي عشـر للمال       أعدها النشاء نظام مالحة جوية متسق ومتكامل عالميا      
السعة  زيادة الطلب على      مواكبة قدر من السالمة والكفاءة مع    شغيلي يضمن أكبر    فهوم ت ستركز على تنفيذ م   ،  ٢٠٠٣ سبتمبر

 .لمجال الجوي في السنوات المقبلةل
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 الى الحد من تأثير الضوضـاء وانبعاثـات محركـات           تسعىأما مشروع حماية البيئة فيتضمن أهدافا محددة        
العـالمي لالسـتجابة الـى       توحيد االطـار القـانوني        المسائل القانونية ستتمحور حول     أن  في حين   أو تخفيضها،  الطائرات

 . المتطورة للطيران المدني الدولياالحتياجات

ووثائق العمل المرتبطة به على   بكاملهدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاوال أعماليتوافر جدول 
 .www.icao.int: ع االيكاو على شبكة االنترنت على العنوان التاليموق

 

 وهي احدى الوكـاالت المتخصصـة    . للنهوض بالتطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في العالم       ١٩٤٤أنشئت االيكاو في عام     
والالزمـة  سالمة النقل الجوي وأمنه وكفاءته وانتظامه، الالزمة ل الدولية  والتوصياتالتابعة لألمم المتحدة، تتولى وضع القواعد       

 المتعاقدة البـالغ    دولهاوتعمل بمثابة أداة للتعاون في جميع مجاالت الطيران المدني بين           .   الطيران كذلك لحماية البيئة في مجال    
 . دولة١٨٨عددها 

 ـ انتهـى ـ
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