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  المجلس الدولي للمطاراتتنظمها اإليكاو باالشتراك مع ندوة  الموضوع:
 ال،ــ، مونتريالحيوانات البريةب االصطدامالحد من مخاطر  من أجل

 12/5/2016إلى  10 

 ، : )أ( تأكيد المشاركةاإلجراء المطلوب
 4و)ب( تعميم هذا الكتاب على النحو المطلوب في الفقرة 

 تحية طيبة وبعد،
من أجل الحد  المجلس الدولي للمطاراتالندوة التي تنظمها اإليكاو باالشتراك مع  أتشرف بدعوتكم للمشاركة في -1

استراتيجية وضع حول موضوع " 12/5/2016إلى  10ال بكندا من ـ، في مونتريالحيوانات البريةاالصطدام بمن مخاطر 
 ".الحيوانات البريةب االصطدامنتيجة عالمية للتصدي للمخاطر التي يواجهها الطيران 

لسالمة على ا الحيوانات البريةشكله الذي ت  تهديد ة بالالدوليلدى األوساط وترمي هذه الندوة إلى إذكاء الوعي  -2
السيطرة على محفل دولي لتبادل األفكار والتجارب والتعاون على بذل الجهود من أجل تحسين وتأسيس ئرات؛ التشغيلية للطا

 تجديدة وصياغة استراتيجيا ت؛ واقتراح تكنولوجيالهاالمجاورة  المناطقفي المطارات و  الحيوانات البريةب االصطداممخاطر 
تيح هذه الندوة أيضا مناسبة للتواصل ت  والحد من تأثيراتها. وس الحيوانات البريةبالطائرات  اصطدامفعالة للوقاية من مخاطر 

 والتعاون والتنسيق فيما بين الدول وصناعة الطيران وسائر الجهات المعنية.
وأنشطة البحث المجموعة الواسعة من التكنولوجيا القائمة والناشئة إلبراز وسيقام معرض لصناعة الطيران  -3

 والتطوير في قطاع صناعة الطيران.
المتعلقة بالندوة على الرابط مكن االطالع على المعلومات عقد الندوة باللغة اإلنجليزية فقط. وي  نست   -4

ifewildlhttp://www.icao.int/meetings/. توجيه أي استفسارات بشأن الندوة إلى البريد اإللكتروني كنويم 
wildlife@icao.int . فيمكنكم تعميم التخصصاتالندوة ستتناول مواضيع تحظى باهتمام جمهور عريض من مختلف  أنوبما ،

، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر الجهات هذه المعلومات على أي منظمة في دولتكم قد تكون مهتمة بالمشاركة
المسؤولة عن اللوائح التنظيمية ومشغلي المطارات ومشغلي الطائرات ومقدمي خدمات المالحة الجوية ومصنعي الطائرات 

     الطيور.ب مواللجان الوطنية المعنية بحوادث االصطدا
 خالص التقدير،،،بقبول سيادتكم  وتفضلوا

  فانغ ليو
 األمينة العامة 
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 AN 4/9.1-15/79 بكتاب المنظمة المرفق

 

 الحيوانات البريةب االصطدام مخاطر من لحدل للمطارات الدولي المجلس مع باالشتراك اإليكاو التي تنظمها الندوة

 كندا ال،ـمونتريمقر اإليكاو الرئيسي، 

 12/5/2016 إلى 10

 

 النتائج المنشودة

 

 على السالمة التشغيلية للطائرات. الحيوانات البريةإذكاء الوعي لدى األوساط الدولية بالتهديد الذي تشكله  (أ 
والحد من مخاطرها وتطبيق المواد  الحيوانات البريةتعزيز تنفيذ قواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية المتعلقة بمراقبة  (ب 

 ؛بها اإلرشادية ذات الصلة
 ؛الحيوانات البريةاحتواء تبادل أفضل الممارسات بشأن برامج وتقنيات  (ج 
 إلى الحد األدنى؛  الحيوانات البريةتقليص مخاطر حوادث االصطدام بالجديدة ل تالتكنولوجيااستكشاف  (د 
 ؛الطيورب االصطدام بحوادث المعنيةالقائمة  الوطنية اللجان فهم أدوار (ه 
 ؛ الحيوانات البريةب االصطدامتحسين آليات اإلبالغ عن حوادث  (و 
 .الحيوانات البريةب االصطدام حوادثعالمية للتصدي لمخاطر  تإعداد استراتيجيا (ز 

 
 
 

 - انتهى -
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