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  موجزال

المقرر عقد سلسلة من المؤتمرات اإلقليمية الخاص بأمن الطيران في من 
لوضع خرائط طرق إقليمية لتسترشد بها الدول في  2012و  2011عامي 

 37تنفيذ إعالن أمن الطيران الذي تم إقراره باإلجماع من قبل الدورة 
. 2010وبر في أآت" إيكاو"للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولية 

وستستفيد المؤتمرات المقترحة من نجاح المؤتمرات التي عقدت في عام 
على المستوى الوزاري اإلقليمي بهدف تحديد القضايا الحرجة التي  2010

وأحد أهداف المؤتمرات ما بعد الجمعية . قام إعالن الجمعية بإبرازها
تمر عالمي العمومية هو الوصول إلى إجماع مسبق في اآلراء قبل عقد مؤ

. 2012محتمل رفيع المستوى حول أمن الطيران في النصف الثاني من عام 
وقد استضافت الهند أول هذه المؤتمرات واختتم للتو، وتدعو منظمة الطيران 

الدول الستضافة المؤتمرات المستقبلية في المناطق " إيكاو"المدني الدولية 
 .المختصة بها

  
  
 ن الطيراندور المؤتمرات اإلقليمية ألم .1

  
دورة     1.1 ة    37ونتيجة للتهديد المستمر للطيران المدني واآلخذ في االزدياد، أقرت ال ة العمومي للجمعي

ة   او "لمنظمة الطيران المدني الدولي وبر       " إيك ران في شهر أآت اع إعالن أمن الطي تشرين  /باإلجم
  .لطيران العالمي، معيدة تأآيد التزام الدول األعضاء بتعزيز أمن ا 2010الثاني من عام 

  
وزاري         1.2 ى المستوى ال ة عل ؤتمرات اإلقليمي وتمت صياغة إعالن الجمعية من خالل سلسلة من الم

ام          ن ع الل النصف األول م ا خ ي تنظيمه ي ف ة دور أساس دني الدولي ران الم ة الطي ان لمنظم آ
ا. 2010 و وأبوج دن مكسيكو سيتي وطوآي ي م ًا ف دت تباع ي عق ؤتمرات الت د آانت الم و  وق وأب

ران        ن الطي ة ألم ايا الحرج أن القض ي اآلراء بش ي ف اع دول ى إجم ي الوصول إل ًة ف ي ناجح ظب
ا عن اهتمامات       . وأولوياته د أعربت جميعه ة، فق ومع أن هذه المؤتمرات عقدت في مناطق مختلف

ز    ن خالل تعزي ن م ز األم ى تعزي ة إل ى الحاج ابهة رآزت عل ات متش ترآة وأصدرت إعالن مش
دو اون ال االت التع ن المج دد م ي ع ذه   . لي ف ية له دمج العناصر الرئيس ة ب ام إعالن الجمعي د ق وق
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اون         ا، والتع ز جمع المعلومات وتبادله ى تحسين وتعزي اإلعالنات المتشابهة، وخاصًة تأآيدها عل
  .التكنولوجي، والمعايير الدولية والجهود المبذولة لمساعدة الدول على حل أوجه القصور األمني

 
ام          للحصيلة الناجحة  ونظرًا  1.3 دت في ع ة التي عق ران اإلقليمي ؤتمرات أمن الطي ، ونظرًا  2010لم

ل،      ى المدى الطوي لمعرفة أن تنفيذ إعالن الجمعية العامة حول أمن الطيران هو مقياس النجاح عل
ة حول           ؤتمرات اإلقليمي ة من الم د سلسلة ثاني ى عق ًا عل ترآز منظمة الطيران المدني الدولية حالي

ران  ال            والغرض . أمن الطي ذ الفع ة تطوير التنفي اد الجمعي ة النعق ؤتمرات الالحق ذه الم د ه من عق
ق بتنسيق     ا يتعل إلعالن أمن الطيران بتشجيع التعاون الدولي على المستوى اإلقليمي، وخاصًة فيم
ا من      ذها والمخطط له جهود المساعدة، فهي توفر فرصة لمراجعة األعمال المنجزة والجاري تنفي

ز   دول لتعزي ل ال الن   قب ورات اإلع ًا تص ران وفق ن الطي ؤتمر    . أم ل م ى آ ع أن يتبن ن المتوق وم
ى الوصول          /بيانًا ًة عل ا ستساعد مجتمع ران، حيث أنه خارطة طريق لتعزيز األمن اإلقليمي للطي

ي       ران ف ن الطي ول أم توى ح ع المس ل رفي المي محتم ؤتمر ع د م ل عق ي اآلراء قب اع ف ى إجم إل
 .2012النصف الثاني من عام 

 
 لة مؤتمر نيودلهي األخيرحصي .2

  
ودلهي في      2.1  15اختتم المؤتمر األول في سلسلة جديدة من المؤتمرات اإلقليمية ألمن الطيران في ني

ر باط /فبراي ران   2011ش ن الطي ز أم ول تعزي ًا ح ارآة بيان دول المش اد ال ع اعتم ي . م ارك ف وش
دول      الحدث الذي استضافته الهند بدعم من منظمة الطيران المدني الد ون عن عدد من ال ولية ممثل
دول والمنظمات بصفة مراقب       بعض ال ا شارك أيضًا في المناقشات      . في المنطقة باإلضافة ل آم

  .األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولية وممثلين مختلفين ممن يعملون في صناعة الطيران
  
 مؤتمرات أمن الطيران اإلقليمية المستقبلية .3

 
ران      " إيكاو"الطيران المدني الدولي تروج منظمة   3.1  ة حول أمن الطي ؤتمرات إقليمي بنشاط لتنظيم م

ة  . في المستقبل بغية وضع خرائط طرق لتعزيز أمن الطيران في عدد من المناطق وتعتزم المنظم
ؤتمرات        ذه الم اح ه مان نج يفة لض دول المستض ع ال ق م كل وثي ل بش ة   . العم ل دول تكون آ وس

وف  ن ت ؤولة ع ارآين   مستضيفة مس وة المش تية ودع ات اللوجس ل الترتيب ان المناسب وعم ير المك
ة      دني الدولي ران الم ة الطي او "وتمويل مشارآة منظم ة بحاجة      ". إيك اع أي دول ولضمان عدم امتن

دول            جيع ال ري تش ؤتمرات، يج ذه الم ي ه ارآة ف ن المش ران ع ن الطي ال أم ي مج اعدة ف للمس
دما ال تكون مشارآتها       المستضيفة واألطراف المعنية األخرى على دول عن ك ال تمويل مشارآة تل

ع  " إيكاو"ممكنة دون هذا التمويل، وبدورها فإن منظمة الطيران المدني الدولية  مستعدة لدعم جمي
ان وخرائط  ؤتمر وصياغة مسودة البي امج الم ة لوضع برن اعدة مطلوب ديم أي مس ؤتمرات بتق الم

  .قديم خبراء للحديث عنهاالطرق وتحديد الفكرة الرئيسية للمؤتمر وت
  
ران،            3.2 أمن الطي وي ب ة المضيفة الق زام الدول ين الت دولي، ويب اون ال يعزز رعاية مؤتمر إقليمي التع

ة    دني الدولي ران الم ة الطي جع منظم ؤتمرات تش ل الم ل آ او"وقب ى  " إيك ا عل دول المضيفة له ال
ى أن        ة وعل اء المنطق ع أنح ي جمي ع ف اق واس ى نط دعوات عل ه ال رآاء    توجي ارآة الش تم مش ت

ؤتمرات    . الرئيسيين من خارج المنطقة حسب ما يقتضيه األمر ى الم ود إل وعادة ما تتم رئاسة الوف
  .على مستوى المدراء العامين لتسهيل النقاشات المتعلقة بمسائل التنفيذ
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