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بهذه  وانضّم إليهماجون بيرد. مع وزير الخارجية الكندي السيد  الجديد ضافيالسيد بنجامان للتوقيع على االتفاق اإل وقد حضر

 للعالقات الدولية كيبيكوزير ، فرانسوا ليزيه جون ، والسيديكاو، رئيس مجلس االغونزاليس روبرتو كوبيه المناسبة كل من السيد
 يكاوأعضاء مجلس االعدد من ًا . وحضر أيضمونتريالمايكل آبلباوم، عمدة مدينة ، والسيد والتجارة الخارجيةوالفرنكوفونية 

  .مونتريالفي مقر بلدية  انعقدباألمانة العامة لوكالة األمم المتحدة حفل التوقيع الذي  ومسؤولين رفيعي المستوى

من أجل  ةفي اآلونة األخير  به تقّدمتكانت قد  عرضٍ لدولة قطر  سحب على إثرالجديد  ضافيوقيع على االتفاق اإلالتّ  ويأتي
زمع أن تصّوت الدول األعضاء في المنظمة في شهر سبتمبر على هذا العرض كان من المُ و . يكاواستضافة المقر الدائم لال

  . ٢٠١٦تغادر إلى الدوحة في عام  يكاويجعل االمن الممكن أن الذي كان 
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لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام يكاومنظمة الطيران المدني الدولي (اال

يئة، وذلك ضمن العديد من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية الب
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩١ددها األولويات األخرى.  وهي بمثابة محفل التعاون بين دولها المتعاقدة البالغ ع

 


