
A35-WP/329 
P/64 
6/10/04 

Assembly.35\CWPs\PL\A.35.WP.329.P.64.AR/KEM-II )تانصفح( 

 الخامسة والثالثونـ الدورة  الجمعية العمومية
 الجلسة العامة

 كلمات وفود الدول المتعاقدة والمراقبين :٢ رقم البند

 بيان

 )الفلبين من مقدم(

، وصمدت أمام   أقدامهادولية، ظلت االيكاو راسخة على      الدبلوماسية و العالقات  ال ب المليءفي هذا العالم المعقد للغاية      
وقد أدت االيكـاو دورا فـي التهيئـة    .  اكتسبت التعاون واالحترام من جانب مجتمع الطيران المدني بأسره و،الزمناختبار  

 .  الدولية وأثبتت أنها بمثابة المنصف الفعال

" توحيد األجواء"عن دعمها لمفهوم تعرب  وفي اطار الوقائع الراهنة التي تجابه عالم الطيران المدني، تود الفلبين أن             
اتباع معايير وممارسات واجراءات موحدة في جميـع المطـارات          ذلك ألن   و.  األمن والسالمة للطيران المدني   في مجالي   

والطائرات وتجهيزات الطيران المدني لدى المجتمع االنساني المحب للسالم يعطينا نحن أصحاب المسـؤولية عـن أمـور                  
األمـن  قواعـد   كما ان توحيد    .  الى أمان السفر الجوي الدولي    الطيران المدني، كال في بلده، الثقة وراحة البال واالطمئنان          

لمهام والمسؤوليات المفضية الى أجـواء      لمشترك  متبادل و ممارسات واالجراءات يسهل االتصاالت وبلوغ فهم       والسالمة وال 
 .أكثر سالمة للطيران

تهـا  مكانين أن تحافظ االيكاو دوما على  المالية واالقتصادية للطيران المدني، تأمل الفلب   فيما يتعلق بالجوانب  غير أنه   
ومن المقترح أن تراعي هذه الجمعية العمومية الموقرة االعتبارات المهمة التالية عنـد             .  بوصفها هيئة منصفة دولية وفعالة    

 :اعتماد القرارات التي ستنظم تحرير العالقات في مجال الطيران المدني بين البلدان األعضاء

المطارات الدولية الرئيسية معاملة مختلفة عن البلدان التي لديها مطار واحـد            متعددة  لبلدان  أن تعامل ا  ينبغي  :  أوال
 .من هذا القبيل

عانات معاملـة مختلفـة عـن       اال  أو تقدم اليها   البلدان التي تملك حكوماتها شركات الطيران     ينبغي أن تعامل    :  ثانيا
 .لقطاع الخاصألشخاص أو مؤسسات من ا البلدان التي تكون فيها شركات الطيران ملكا
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البلدان الغنية ذات شركات الطيران المتقدمة للغاية معاملة مختلفة عن البلدان األفقـر التـي               ينبغي أن تعامل    :  ثالثا
 .من أجل النموتناضل مازالت شركات الطيران فيها نامية أو 

منياتها بنجاح هذه الدورة الخامسة والثالثين للجمعيـة        انه لبهذا الرجاء الحار واألمل الصادق اذ تعرب الفلبين عن ت          
 .في النمولتوها ولعلنا نستطيع مساعدة صناعة شركات الطيران التي بدأت .  العمومية لاليكاو

  انتهـى ــ


