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 يوم الجمعة 
 المرتبطة ئل

طيران الدولي 
ُتطبَّق  لكي 

جهاز األمم 
 تنظر فيهما 

وستتم في ، 
ت الحق من 

كاء الدوليين 
وبي لشؤون 
مسألة إدراج 

  مة منها.

لتعزيز  ١٩
سالمة زمة ل
 لتعاونفل ا

  

/12

حديات 

ماع الذي عقده 
المسائملة من جُ 

مالئمة للطيلمية 
رحةت تدابير مق

ظمة، باعتبارها ج
ذه التدابير لكي 

حكومات بلدانهم
 أن يتم في وقت

مشاركة الشركو  
 المفّوض األورو
م ما يخص إنفاذ

القادو  األوروبية 

٤٤ئت في عام 
واألنظمة الالزمد 
محفبمثابة  هيو  

ركيز على التح

االجتم في اليكاو)
بالنسبة لج توسط

وضع خطة عال
السبيل أمام أي

إلى المنظ ٢٠١
عن جدوى هذ راً 

  الث سنوات.

حالذين ُترشحهم 
عي. ومن المتوقّ 

-  نوفمبر ٩في 
مؤخرا  أدلى به

فيمرب الساعة" 
إلى البلدان غير

مم المتحدة، أنشئ
وضع القواعد مة

 مجال الطيران. 

للتر المستوى 
  سة البيئية

(االدني الدولي 
لألجل المتيات 

جدوى وبشأن و 
سة العامة ُينير ا

٠الثين في عام 
وق وتقريرت الس

 ُتعقد مرة كل ثال

ارفيعي المستوى 
ن المدني الدولي

  صاصاته. 

تماعه المعقود في
بالبيان الذيكاو 
عقار ستوقف" ةي

حالت المتوجهة إ

  

صصة التابعة لألم
المنظم تتولىو   

حماية البيئة في 
  ن المدني.

   الدولي
+1  

ww 

 اليكاو

  

رفيع جديدًا  اً 
تعلقة بالسياس

ظمة الطيران المد
توصيال وضعى 

االيكاوي تجريها 
ضع إطار للسياسة

ها السابعة والثال
 القائمة على آليا

هذه الدورات  أن

الركوميين حال ن
ت أنشطة الطيران

اختصو   المستوى

اجت االيكاو في 
االيكارّحبت  -  

األوروبي مفوضية
للرحباالنبعاثات 

- ٣٠  -  

وكاالت المتخص
ى أنحاء العالم.

ألنظمة الالزمة لح
 مجاالت الطيران

طيران المدني 
(514) 954-8220/8

ww.icao.int: نترنت

حفية من اال

و ينشئ فريقاً 
المت

اّتفق مجلس منظ
يتولىع المستوى 

التي ثو بحالياق 
وضععملية وكذا 

   الدولي.

في دورته طلبت
لتدابير ال عاماً  راً 
، علمًا بأ٢٠١٣ 

من المسؤولينى 
مستوياتالعتبار ل

الرفيع  الفريقية 

ّصل إليها مجلس 
ل هذا الموضوع

الم إن حيث قال
بلالتجار وروبي 

و) هي إحدى الو
ي الدولي في شتى
ال عن القواعد واأل

دولة في جميع  ١

منظمة الط
8221 الهاتف:

اإلنالموقع على 

نشرة صح
  

مجلس االيكاو

ا  -  ٢٠١٢ ر
رفيعخاص فريق 

ُأثيرت في سياي 
، وليات السوق

طة النقل الجوي

مية لاليكاو قد ط
ن، أن تعّد إطاراً 

أكتوبر قبلة في 

الرفيع المستوىد 
وٕايالء االجغرافي 

عضويةن تحديد 

عة التي توّص شجِّ
التي دارت حول
حوني هيديغارد، 

خطة االتحاد األو

ي الدولي (االيكاو
 للطيران المدني

فضالمه،  وانتظا
١٩١ بالغ عددها

م

نوفمبر ١٥، ال
على إنشاء فر رم

والتي العامة سات
قائمة على آلال 

على أنشط عامة 

 الجمعية العموم
ة المعني بالطيران

ها المقفي دورتة 

الجديدالفريق كل 
التمثيل الج راعاة

االنتهاء منسبوع 

ضوء النتائج المش
قشات ا في المنا

لمناخ، السيد كون
لطيران ضمن خ

ة الطيران المدني
ر اآلمن والمنظم

وأمنه وكفاءته ن 
الب األعضاء ولها

  

 

 

مونتريا

المنصر
السياسب
تدابيرلل

بصورة 

وكانت 
المتحدة
الجمعية

وسيتشك
مرا ذلك

هذا األس

وفي ض
البّناءة 
تغير الم
قطاع ال

منظمة
التطور
الطيران

دوبين 
  


