
  

طیران في مجال الللدفع بأولویات السیاسات االقتصادیة  ٢٠١٤لعام النقل الجوي  بشأنندوة االیكاو 
 العالمي
هذا األسبوع في مقر االیكاو  وقت الحق منفي منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو)  عقدت، ٥/٥/٢٠١٤، لیامونتر

  .جمعیة بحوث النقل الجوي، ندوتها الدولیة الثانیة بشأن النقل الجويبالشراكة مع بمونتریـال، 
ى استعراض آخر عل ٢٠١٤مایو  ٨و  ٧ستعمل هذه الندوة المشتركة بین االیكاو وجمعیة بحوث النقل الجوي المنعقدة یومي و 

ذي ینبغي تطبیقه في قطاع النقل الجوي. كما سیتم استعراض مواضیع لار التنظیمي االقتصادي الجدید اطالمستجدات بشأن اإل
سواق، وملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم، وحمایة المستهلك، والمنافسة العادلة، وفرض الضرائب والرسوم، ثل دخول األم

روض وحلقات نقاش تضم آراء عمجموعة  من خالللقة بالنقل الجوي وغیرها من المواضیع الهامة في مجال السیاسات المتع
  الحكومات وقطاع الطیران.

جیبو، مدیر النقل الجوي في االیكاو قائًال: "من شأن هذه الندوة أن تتیح وجهات نظر قّیمة من الجهات در االسید بوبك أوضحو 
للنقل الجوي السادس لیها مؤتمر االیكاو العالمي وتساعد على تنفیذ التوصیات التي وافق عالطیران المدني المعنیة في 

  واعتمدتها الجمعیة العمومیة لالیكاو في دورتها الثامنة والثالثین المنعقدة في شهر أكتوبر األخیر".
وهیئات  نقل الجويالخبراء من المنظمات العالمیة للنقل الجوي وقطاع المن ومن المتوقع أن یحضر هذه الندوة عدة مئات 

  ن المدني واألوساط األكادیمیة والقانونیة وما یتصل بذلك من المجاالت المتخصصة.الطیرا
  

- 30 –  
  مصادر معلومات للمحّررین:

The ICAO Monthly Monitor: http://www.icao.int/sustainability/Documents/Monthly-Monitor.pdf  

ICAO Data+:  http://www.icao.int/dataplus/Pages/default.aspx  

  http://www.icao.int/Meetings/ICAN2014/Pages/default.aspx :مؤتمر االیكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجویة
 

  
اآلمن والمنظم للطیران لتعزیز التطور  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال

ئة، وذلك ضمن العدید من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البی
   .جمیع مجاالت الطیران المدني دولة في ١٩١األولویات األخرى. وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها 

  
  للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى االتصال بالجهات التالیة:

  سو آن راباتونيالسیدة      السید أنثوني فیلبین
  الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت   رئیس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int    srapattoni@icao.int 
  +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢١هاتف المكتب:     +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠ هاتف المكتب: 

  +١) ٥١٤( ٢١٢-١٠٥١الهاتف المحمول:     +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦ الهاتف المحمول:
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