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االیكاو للمفاوضات خالل مؤتمر  جدیداً  اتفاقاً  ١٣٠إبرام 
  الخدمات الجویةاتفاقات  بشأن

أعمالـــه بــاألمس حیـــث  ٢٠١٢لعــام مــؤتمر االیكــاو للمفاوضـــات بشــأن الخـــدمات الجویــة  اختـــتم – ١٣/١٢/٢٠١٢، مونتری""ال
  .لجویةمن اتفاقات الخدمات ااتفاقًا جدیدًا  ١٣٠لدول المشاركة على ما مجموعه وقعت ا

 ١٢إلـى  ٨هـذه السـنة فـي جـدة مـن  منعقـدمـؤتمر الهـذا الاستضافت الهیئة العامة للطیران المدني في المملكة العربیة السـعودیة و 
انعقد و جمیع أنحاء العالم.  من دولة ٦٢ینتمون إلى الخدمات الجویة في مجال ین من المفاوض ٣٥٠أكثر من بمشاركة دیسمبر 

  .الذي دام خمسة أیامى هامش هذا الحدث علاجتماعًا  ٣٥٠أكثر من 
االیكـاو للمفاوضـات بشـأن الخـدمات مـؤتمر إن النجـاح المتواصـل لرئیس مجلـس االیكـاو، قـائًال: "السید كوبیه غونزالیس، وصرح 

: الخدمات إلى الدول األعضاء". ومضى یقـولهذا النوع من  موقف یسمح بتقدیمأفضل في أن االیكاو الجویة دلیل واضح على 
مفاوضـات مـن هـذا القبیـل. لكـن المنبـر الـذي یتیحـه  إلجـراء "في السابق، كان یتعـین علـى الـدول أن تسـافر إلـى بعضـها الـبعض

  ."وأقل تكلفة بكثیر من تلك اللقاءات، وییسر المفاوضات اإلقلیمیة والعدیدة األطراف والمتعددة األطرافأكثر فعالیة مؤتمر هذا ال
 بـدورهاتحقـق بـین الـدول، التـي  طـرقاألسـواق وربـط ال الوصـول إلـىمـؤتمر األسـاس لتعزیـز عـن هـذا ال المنبثقـةتفاقات اال شكلتو 

  وتوسیع نطاق المصالح االقتصادیة للبلدان المعنیة.منافع للمستهلكین وتساهم في النهوض بالمجتمعات المحلیة 
 یتیحهـاوا علـى الفـرص الرائعـة التـي نـوأثمؤتمر هذا الل الزمال منتدىالتشكل باستمرار  التيالوفود المشاركة كثیرا باالیكاو  تأشادو 

مكنــت المـذكور التـي  تنظـیم الحلقـة الدراسـة الخاصـة للمـؤتمرعلـى  امتنـانهم. وأعربـوا عـن التعـاون هـذا الحـدث فـي إقامـة شـبكات
كـاو ذات یرشـادات االسیاسـات وإ الطـالع علـى ات فـي مجـال النقـل الجـوي وار آخر التوجهـات والتطـو الوقوف على المشاركین من 

   الصلة وتبادل المعلومات.
 ".المـؤتمرهـذا یستضـیف بلـدنا إنه لفخـر كبیـر أن رئیس الدورة الختامیة، بالقول: "صاحب السمو األمیر تركي بن فیصل، وعّلق 

 فوائــد هــذا المــؤتمر علــى المملكــة العربیــة الســعودیة بــل تتعــداها إلــى الــدول المشــاركة كافــة، نظــرا ألن: "ال تقتصــر مضــى یقــولو 
  ".یساعد على تطویر خدمات النقل الجوي وتوطید أواصر الصداقة والتفاهم بین شعوب العالمالمؤتمر 

، مـن اتفاقـا ١١خالل انعقاد هـذا المـؤتمر علـى ده المدیر العام للطیران المدني في الكویت، والذي وقع بلالسید فواز الفرح، قال و 
ا مالئمــا لتیســیر العالقــات فــي مجــال بــر الجهــود التــي تبــذلها االیكــاو من تتــیح: "،مــن اتفاقــات األجــواء المفتوحــة بینهــا ســبع اتفاقــات

  الطیران وتحسین الروابط والخدمات الجویة بین الدول مثل الكویت". 
الطیران في وزارة الخارجیة األمریكیة قائال: "شاركت الوالیات المتحـدة فـي جمیـع مـؤتمرات وصرح مدیر مكتب المفاوضات بشأن 

جمیـع أنحـاء العـالم".  كـي یلتقـي الشـركاء مـن ًا قّیمـة للغایـةاالیكاو الخمسة للمفاوضات بشأن الخـدمات الجویـة وهـي تشـكل فرصـ
  ".المؤتمرح في تنظیم هذا مضیف على ما حققاه من نجاال بلد: "أهنئ االیكاو والائالضاف قأو 
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لتعزیــز  ١٩٤٤أنشـئت فـي عـام  المتخصصـة التابعـة لألمــم المتحـدة، منظمـة الطیـران المـدني الـدولي (االیكـاو) هــي إحـدى الوكـاالت

ســالمة واألنظمــة الالزمــة لوضــع القواعــد  المنظمــة تتــولىو   فــي شــتى أنحــاء العــالم. الــدولي التطــور اآلمــن والمــنظم للطیــران المــدني
 لتعـاونمحفـل ابمثابـة  هـيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطیران 

  دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني. ١٩١  المتعاقدة البالغ عددها دولهابین 
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