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  اإلجراء المطلوب من المؤتمر -٢
 القيام بما يلي:مؤتمر المن  يرجى ١-٢

عضاء يطلب من االيكاو العمل كميسر لتنسيق مبادرات بناء القدرات بواسطة المنظمات والدول األن أ  )أ 
 بااليكاو لتحديد احتياجاتها ومواردها المعنية؛

لة بشأن تنفيذ معايير االيكاو بااليكاو على اإلبالغ عن المعلومات ذات الصالدول األعضاء وتشجيع   )ب 
  .المبادرات الفعالة لبناء القدراتللمساعدة في تحديد 

 — انتهى —


