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 إيداع إجراء ١٤ إلى فضييلمعاهدات لاالفتتاحي المخصص  اإليكاو اجتماع

 الفوري للنشر

العمومية  لجمعيةل األربعين الدورة خالل العام هذا اتلمعاهدل المخصص ولاأل اإليكاو اجتماع عقد بنجاح تم - ١/١٠/٢٠١٩ ،الـمونتري
 .يكاوإلل

 صكوك الخاصة بها، ولتودع بدور جهة اإليداع اإليكاو تضطلع التي الدولي الجو قانون معاهدات علتوقّ  الفرصة دول سبع اغتنمتو 
 .إيداع إجراء ١٤ مجموعه ما تسجيل وتم بذلك ،يهاعل التصديق

 ،٢٠١٠اتفاقية بيجين وبروتوكولها لعام و  ،١٩٩٩ لعام الـمونتري التفاقية الترويج على اً أساسي تركيزاً  االجتماع المخصص للمعاهدات ركزو 
 االجتماع نتائج وُيستخلص من .من اتفاقية شيكاغو ٥٦(أ) والمادة  ٥٠البروتوكولين المعّدلين للمادة و  ،٢٠١٤ لعام الـمونتري وبروتوكول

(أ)  ٥٠البروتوكولين المعّدلين للمادة  في طرًفا ٥١و ،بيجين بروتوكول في طرًفا ٣٤و ،بيجين اتفاقية في طرًفا ٣٢ اآلن هناك ه أصبحأن
 .من اتفاقية شيكاغو ٥٦والمادة 

 ال العام هذا أنب فإن توقيته يعد إقراراً  ،"الدولي الجو قانون معاهدات من قرن" موضوع نطاق فييندرج  ٢٠١٩ونظرًا إلى أن اجتماع عام 
 الذكرى أيضاً  بل يصادف ،فحسب )١٩٤٤ ،شيكاغو( الدولي المدني الطيران اتفاقية العتماد والسبعينالسنوية الخامسة  الذكرى يصادف
 ).١٩١٩ ،باريس( الجوية المالحة اتفاقية العتماد المائة السنوية

 

 الفرصة دول سبع واغتنمت .لإليكاوالعمومية  للجمعية األربعين الدورة خالل العام هذا للمعاهدات المخصص األول اإليكاو عقد اجتماع تم بنجاح
ومن هذه الدول الكونغو، ، عليها التصديق صكوك الخاصة بها، ولتودع اإليكاو بدور جهة اإليداع تضطلع التي الدولي الجو قانون معاهدات لتوّقع

 االجتماع المخصص للمعاهدات في تشارك دولة أول التي مثلها وزير النقل والطيران المدني والنقل البحري التجاري، فيديل ديمو. ولم تكن الكونغو
  .بذلك القيام بعزمها على اإليكاو أعلمت دولة أول أيضاً  كانت بل، فحسب
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 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  ١٩٤٤المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام اإليكاو هي إحدى الوكاالت 
األولويات األخرى. أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البيئة، من بين العديد من 

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٣ظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها والمن

 " مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب

 لالتصال:

 السيد أنطوني فيلبين
 االتصاالترئيس قسم 

aphilbin@icao.int 
 + ١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠الهاتف الثابت: 

 +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦الهاتف المحمول: 
 @ICAOتويتر: 

 كالسيد وليام رايالنت كالر 
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 

 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:
 @wraillantclarkتويتر: 
 /linkedin.com/in/raillantclark: لينكد إن
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