بسمه تعالی
برگزاری اجالس مجمع عمومی سی و هشتم ایکائو

طبق روال معمول ،هر سه سال یکبار مجمع عمومی ایکائو که متشکل از هیئت های
اعزامی  191کشور عضو ایکائو می باشد در مقر این سازمان در مونترال کانادا برگزار
می گردد .طی مدت تقریبی ده روز برنامه ها و موارد مهم سه سال آینده توسط کشور ها
تصویب شده و بوسیله شورای ایکائو که نماینده اجالس محسوب می گردد پیگیری و اجرا
خواهد شد .تا برگزاری اجالس آتی چند روزی بیشتر باقی نمانده لذا فرصت را مغتنم
شمرده و اطالعات در دسترس این اجال س را بشرح زیر به آگاهی می رساند.

اجالس  83ایکائو که از  42سپتامبر  4118آغاز می گردد و تا  2اکتبر ادامه خواهد یافت
دارای کمیته اعتبار نامه ها ،کمیته اجرایی ،کمیته هماهنگ کننده و کمیته اداره کننده می باشد که کمیته های فنی ،اقتصادی و حقوقی
نیز به آن ها اضافه خواهند شد.
پیش بینی می گردد که دستورجلسه اجالس شامل  01مورد اصلی باشد .موارد زیرمجموعه هر دستور جلسه در کمیته مربوطه مطرح
و در صورت لزوم و با توجه به مورد ،نظرات نمایندگان کشور ها دریافت و مصوب خواهد شد.
جلسه افتتاحیه ساعت یازده صبح روز اول در سالن شورا برقرار خواهد شد ولی قبل از آن از ساعت  9و  24دقیقه جلسه غیررسمی
برگزار می گردد تا نمایندگان هیئت های اعزامی کشور ها با یکدیگر مالقات نمایند .ساعت کار اجالس از  9صبح تا  14و از  12تا
 11هر روز می باشد.
در این اجالس کشور های عضو می توانند مطالب خود را بصورت بیانیه کتبی حداقل ده روز قبل به هیئت مدیره تحویل دهند و در
صورت تمایل به سخنرانی نیز باید مراتب را حداقل ده روز قبل هماهنگ نموده و حداکثر  4دقیقه وقت سخنرانی خواهند داشت.
یکی از برنامه های فنی مفیدی که تدارک دیده شده آن است که در خالل برگزاری مجمع سی و هشتم متخصصان فنی مختلف و
مقامات بلند پایه ایکائو و متخصصینی که توسط ایکائو دعوت شده اند مطالب مفیدی را که برای هیئت های شرکت کننده جالب خواهد
بود ارائه داده ویا با برگزاری پانل ها به اطالع عالقه مندان می رسانند .این بخش از اطالع رسانی در طبقه چهارم در جوار سالن
جلسه به اجرا در خواهد آمد  .برنامه زمانبندی این جلسات و پانل ها در سایت ایکائو ارائه می گردد .عالوه بر امکان حضور در
جلسات اطالع رسانی می توان بوسیله اتصال به پخش شبکه انترنت نیز شاهد برگزاری پانل ها و ارائه ها بود.
موارد مهم دستورجلسه عالوه برموارد معمول سیاست ها و استراتژی های ایکائو شامل موارد زیر می گردد:
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گزارش فعالیت سه سال قبل شورا به مجمع
گزارش عملکرد امنیتی و ممیزی امنیتی و برنامه مرکز آموزش امنیتی
پیشنهاد تعیین ریاست ایکائو برای مدت سه سال
پیشنهاد تغییر و برگزاری مجمع هر دوسال یکبار بجای هرسه سال یکبار.
پیشنهاد اصالح ماده  41برای افزایش تعداد اعضای شورا از  80عضو به  89کشور عضو بر اساس پیشنهاد عربستان
اخذ سیاست های الزم برای افزایش کیفیت نیروی انسانی شاغل در هواپیمایی غیر نظامی مطابق با اهداف ایکائو و
استراتژی های تدوین شده.
بررسی سیاست ها ایمنی هوانوردی شامل برنامه جهانی ایمنی هوانوردی ) ،(GASPابتکارات جهانی ایمنی هوانوردی
) ،(GSIبرنامه ایمنی هوانوردی کشور ها )(SSPو سامانه مدیریت ایمنی ) ، (SMSممیزی ایمنی جهانی )(USOAPو نگرش
نظارت پیوسته بر ایمنی ).(CMA- Continuous Monitoring Approach

.3
.9

.11
.11
.14
.18

بررسی اثرات نامطلوب اتوماسیون کاکپیت هواپیما ها بر ایمنی و افزایش سوانح درسال های اخیر.
برنامه بهبود ناوبری هوایی جهانی بر اساس برنامه ) ASBU( Aviation System Block Upgradeمطرح شده در
کنفرانس ناوبری  14و کنفرانس حمل ونفل هوایی جهانی ششم و لزوم تصویب چندین مورد از این برنامه ( استاندارد های
بلوک صفر  ASBUتکمیل شده است و بلوک های یک و دو وسه در حال تدوین می باشند).
ارائه تحلیل جامع اجرایی ناوبری هوایی و ابزار گزارش دهی تحول و گذار از گزارش کاغذی به گزارش برخط
) (Onlineبا فرمت الکترونیکی.
موارد اقتصادی و عوارض فرودگاهی و سازمان فرودگاه ها
موارد حقوقی و مدرنیزه نمودن قرارداد توکیو
رسیدگی به حق عضویت های عقب افتاده اعضاء.

پس از برگزاری اجالس مجمع عمومی ایکائو گزارش کاملی از مطالب مطرح شده و مصوبات و تصمیمات متخذه را در سایت
ایکائو قرار خواهد داد وعالقه مندان میتوانند مطالب مورد نظرخود را از آن طریق پیگیری نمایند.
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