
  

  

  ٢٠١٣مؤتمر االیكاو لمفاوضات الخدمات الجویة المنعقد في عام في قلیما إ و دولة  ٧٣رقم قیاسي من حضور 

لمفاوضات الخدمات الجویة رقمًا قیاسیًا في األسبوع الماضي حّقق مؤتمر االیكاو السادس  – ١٩/١٢/٢٠١٣، مونتریـال
من هذه الفرصة الفریدة التي توفرها االیكاو ا دولة وٕاقلیم ٧٣استفادت جنوب أفریقیا، إذ ب عندما أنهى أعماله في دیربان

  .والسماوات المفتوحة الخدمات الجویة تاتفاقااتفاق من  ٥٠٠ا یزید على م إلبرامللتفاوض الفوري حول الخدمات الجویة 

وخالل مؤتمر االیكاو لمفاوضات الخدمات الجویة الذي استمر خمسة أیام، وحضره أیضًا ممثلون من الهیئات اإلقلیمیة مثل 
 ٥٠٠مفاوض ما یصل إلى  ٤٠٠الشرقیة والجنوبیة (كومیسا)، انتهز أكثر من االتحاد األوروبي والسوق المشتركة ألفریقیا 

  اجتماع للتوصل إلى االتفاقات.

لعام الخدمات ركین في مؤتمر االیكاو االمشبالیكاو، في رسالة ترحیب بالفیدیو لعام المین األریمون بنجامان، السید  وقد عّلق
القطاع إلى أن یحتاج یرجح  ٢٠٣٠، قائّال "إّن مستوى النمو المتوقع اآلن لقطاعنا حتى عام خصاش ٤١٥والذي بلغ  ٢٠١٣

وهذا ُیبرز القیمة األساسیة لمؤتمرات االیكاو  .بین عدد أكبر من الدول في السنوات القادمةالمزید من اتفاقات الخدمات الجویة 
سبب تركیز منظمتنا على تحسین األطر التنظیمیة واألدوات االقتصادیة التي تؤید التنمیة هو الخدمات الجویة و لمفاوضات 

  المستدامة للنقل الجوي".

األثر العظیم الذي تركته مؤتمرات االیكاو لمفاوضات إلى رز، وزیرة النقل في جنوب أفریقیا، یدیبو بیتأشارت السیدة وقد 
استضافة هذا بقد تشّرفت ... وجنوب أفریقیا بالتحدید "عام ة على ترابط النقل الجوي، وأّكدت أن أفریقیا بشكل الخدمات الجوی

  ...".المؤتمر الذي یربط بین الدول والطیران والسیاحة والتجارة

بین النقل الجوي والسیاحة بهدف تعزیز المزید من الترابط العالمي، دعت األساسیة والصالت  وإلبراز جهود تعاونها المستمر
هذا العام. وقدمت االیكاو أیضًا خدمات في االیكاو منظمة السیاحة العالمیة لالشتراك في ندوة خاصة تابعة للمؤتمر في دیربان 

  قانونیة في موقع المؤتمر.

، والبالغ لدول األعضاء في وكالة الطیران المدني التابعة لألمم المتحدةوتسمح مؤتمرات االیكاو لمفاوضات الخدمات الجویة ل
من تكلفة عملیات  ل كثیراً قلّ بإجراء مفاوضات متعددة عن الخدمات الجویة في مكان واحد، وهو ما یُ  دولة، ١٩١عددها 

ات متتالیة في مناطق مختلفة من ، ُعقدت خمسة مؤتمر ٢٠٠٨عّزز كفاءتها. ومنذ أن بدأت هذه المؤتمرات في عام التفاوض ویُ 
  العالم إلحداث التقدم في تحریر النقل الدولي بما یعود بالنفع على الصناعة وعلى جمهور المسافرین.

، التي ستستضیف مؤتمر االیكاو لمفاوضات الخدمات الجویة في اندونیسیالطیران المدني في لعام المدیر الهیري باكتي،  وقبل
نقل المسؤولیة عن مؤتمر االیكاو لمفاوضات الخدمات الجویة من جنوب أفریقیا  )،٢١/١١/٢٠١٤إلى  ١٧(بالي،  ٢٠١٤عام 

مؤتمر مفاوضات الخدمات الجویة وقّدم فكرة تنظیم على االیكاو ، وانتهز الفرصة لإلشادة ب٢٠١٣عام  التي استضافت مؤتمر
  العام القادم.ركین واالیكاو لكي یجتمعوا في بالي ادعوة حاّرة إلى المش
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال
وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البیئة، وذلك ضمن العدید من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.  وتتولى المنظمة 

  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١األولویات األخرى.  وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها 

 
  

  االتصال بالجهات التالیة:للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى 
  السید أنثوني فیلبین

  القائم بأعمال رئیس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

   +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢٠ هاتف المكتب: 
  +١) ٤٣٨( ٤٠٢- ٨٨٨٦ الهاتف المحمول:

  
  سو آن راباتونيالسیدة 

  الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت
srapattoni@icao.int 

  +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢١ هاتف المكتب:
  +١) ٥١٤( ٢١٢- ١٠٥١الهاتف المحمول:  
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