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٣١/٥/٢٠١٢  Ref.:  SD39/1-12/27 

  رفيع المستوى بشأن أمن الطيرانالالمؤتمر : الموضوع
  )٢٠١٢سبتمبر  ١٤إلى  ١٢مونتريال، كندا، (
اإلبالغ بمشاركة الوزراء وغيرهم  :جراء المطلوبإلا

  من المندوبين والتسجيل على اإلنترنت بأسرع ما يمكن

  طيبة وبعد، تحية
الذي يدعو إلـى المشـاركة فـي المـؤتمر      ٢/٢/٢٠١٢بتاريخ  SD 39/1-12/6باإلشارة إلى كتاب المنظمة 

 ١٤إلـى   ١٢المستوى بشأن أمن الطيران، المزمع عقده بالمقر الرئيسي لاليكاو في مونتريال بكندا في الفترة مـن   الرفيع
  ،٢٠١٢سبتمبر 

، فإنني ٢٠٠٢ر عالمي تنظمه االيكاو في مجال أمن الطيران منذ عام ونظرا ألن هذا المؤتمر هو أول مؤتم
أود أن أحث على مشاركة الوزراء في هذا الحدث الهام بما يجسد االلتزام الرفيع المستوى بأولويات أمن الطيران ونتـائج  

أن يـرأس وفودهـا كبيـر    وأوجه الدعوة أيضا إلى عدد من المنظمات الدولية المعنية بأمن الطيران، ويفضـل  . المؤتمر
ويتضـمن  . الموظفين التنفيذيين، بحيث يكون لها سلطة التعهد بالتزامات في مجال السياسة العامة بالنيابة عـن أعضـائها  

  .جدول أعمال المؤتمر وبرنامجه المؤقت) ب(و ) أ(المرفقان 
 (http://www.icao.int/meetings/avsecconf)وأرجو أن تتأكدوا من تسجيل ممثلي دولكم على موقع المـؤتمر 

المعلومات عن رسائل التفويض التي يجوز إرسالها سلفاً إلـى العنـوان   ) د(و ) ج(ويتضمن المرفقان . بأسرع وقت ممكن
وعن هيكل االجتماع وسير أعماله وشروط الحصول علـى تأشـيرات الـدخول     (avsecconf@icao.int)اإللكتروني التالي 

  .إلطالع على نماذج إعداد ورقات العمل وورقات المعلومات على موقع المؤتمرويمكن ا. وغيرها من الترتيبات
  ،بقبول فائق االحترام وتفضلوا

  ريمون بنجامان  
  لاليكاو األمين العام  

  :المرفقات
  جدول األعمال  —أ
  البرنامج المؤقت  —ب
  الترتيبات اإلدارية   -ج 
   الترتيبات المتعلقة بالوثائق  —د
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 SD 39/1-12/27لمنظمة بكتاب ا) أ( المرفق

  
  رفيع المستوى بشأن أمن الطيرانالالمؤتمر 

  المقر الرئيسي لاليكاو، مونتريال، كندا
  ٢٠١٢سبتمبر  ١٤إلى  ١٢من 

  جدول أعمال المؤتمر

  بيان االيكاو الخاص بالسياق العالمي للمخاطر  - ١

  تعزيز أمن الشحن الجوي  - ٢

  مكافحة التهديدات من الداخل  - ٣

  الشفافية -ية تدقيق أمن الطيران تطور عمل  - ٤

  بناء القدرات والمساعدة الفنية  - ٥

   التكافؤ -ضمان استدامة تدابير أمن الطيران   - ٦

  دور برنامج وثائق السفر المقروءة آليا، والمعلومات المسبقة عن الركاب وسجل أسماء الركاب   - ٧

  التطورات واالبتكارات الدافعة في مجال التكنولوجيا  - ٨

  ي أعمال أخرىأ  - ٩

  

— — — — — — — — 
  



 

  SD 39/1-12/27بكتاب المنظمة رقم ) ب(المرفق 

  رفيع المستوى بشأن أمن الطيرانالالمؤتمر 
  المقر الرئيسي لاليكاو، مونتريال، كندا

  ٢٠١٢سبتمبر  ١٤إلى  ١٢من 

  البرنامج المؤقت
  ٢٠١٢سبتمبر  ١٢األربعاء، 

  حفل االفتتاح الرسمي  ١١:١٥إلى  ٩:٣٠من 
 ١كلمة معالي السيد دنيس ليبل، وزير النقل في كندا •
 كلمة رئيس المجلس •
سينظر المؤتمر  – الجهود المبذولة في مجال الطيران على المستوى اإلقليمي •

وستقدم العروض الدول التي نظمت . في النتائج الرئيسية للمؤتمرات اإلقليمية
 ٢٠١٢و  ٢٠١١ ورعت المؤتمرات اإلقليمية بشأن أمن الطيران في عامي

 انتخاب الرئيس ونائبه •
  اعتماد جدول األعمال •

  استراحة قصيرة  ١١:٤٥إلى  ١١:١٥من 

  ١٢:٣٠إلى  ١١:٤٥من 
  

 – بيان االيكاو الخاص بالسياق العالمي للمخاطر - من جدول األعمال  ١البند 
سيبحث المؤتمر في مشروع بيان االيكاو الخاص بالسياق العالمي للمخاطر كي تنظر 

  دول في إجراءاتها الوطنية المتعلقة بتقييم المخاطر والتهديداتال

  المملكة العربية السعوديةتقيمها مأدبة غداء   ١٤:٠٠إلى  ١٢:٣٠من 

  ١٥:١٥إلى  ١٤:٠٠من 
  

سينظر المؤتمر في المضي  – تعزيز أمن الشحن الجوي -من جدول األعمال  ٢البند 
  .الشحن الجويقدما بشأن إعداد إطار عمل شامل خاص بأمن 

  استراحة قصيرة  ١٥:٤٥إلى  ١٥:١٥من 

  . تابع – تعزيز أمن الشحن الجوي -من جدول األعمال  ٢البند   ١٦:١٥إلى  ١٥:٤٥من 

  ١٧:٠٠إلى  ١٦:١٥من 
  

سيأخذ المؤتمر علما  - مكافحة التهديدات من الداخل – من جدول األعمال ٣البند 
من الملحق  ٦-٢- ٤ن تعزيز القاعدة القياسية بتوافق اآلراء الذي تم التوصل إليه بشأ

لمعالجة التهديدات من الداخل ويدعو إلى اتباع نهج عالمي موحد ومتسق لمعالجة  ١٧
  .مشكلة التهديدات من الداخل

  استقبال يقيمه رئيس المجلس واألمين العام حفل  ١٩:٣٠إلى  ١٧:٣٠من 

                                            
 .سيؤكد فيما بعد ١
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    ٢٠١٢سبتمبر  ١٣الخميس، 

سيحاط  - الشفافية -تطور عملية تدقيق أمن الطيران  -من جدول األعمال  ٤د البن  ١٠:٤٥إلى  ٩:٣٠من 
ويتوقع أن يوصي المؤتمر . المؤتمر علما بتطور البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة األمن

  .بالكشف عن نتائج التدقيق بالقدر المناسب

  استراحة قصيرة  ١١:١٥إلى  ١٠:٤٥ من

  ١٢:٣٠إلى  ١١:١٥من 
  

سينظر المؤتمر في  - بناء القدرات والمساعدة الفنية -جدول األعمال من  ٥البند 
التنفيذ الجاري الستراتيجية االيكاو لبناء القدرات والمساعدة في مجال أمن الطيران 
ووضع استراتيجيات المساعدة اإلقليمية، ومن المتوقع أن يصدر التوصيات المناسبة 

  .اء القدراتفيما يتعلق بتقديم المساعدة ومبادرات بن

  فترة الغداء  ١٤:٠٠إلى  ١٢:٣٠من 

  ١٥:١٥إلى  ١٤:٠٠من 
  

يتوقع  – التكافؤ -ضمان استدامة تدابير أمن الطيران  -من جدول األعمال  ٦البند 
أن يأخذ المؤتمر علما بالتحديات المحيطة باستمرار تدابير أمن الطيران المجدية مع 

  .يات المالئمةتطور التهديدات والمخاطر، وسيصدر التوص

دور برنامج وثائق السفر المقروءة آليا، والمعلومات  -من جدول األعمال  ٧البند   
سينظر المؤتمر في االستراتيجية  – المسبقة عن الركاب وسجل أسماء الركاب

يوصي الدول بأن تنضم إلى دليل وثائق السفر المقروءة آليا، والمقترحة المتعلقة ب
وها إلى زيادة توحيد ومواءمة نظم تبادل البيانات المتعلقة المفاتيح العامة، ويدع

  المعلومات المسبقة عن الركاب وسجل أسماء الركابب

  استراحة قصيرة  ١٥:٤٥إلى  ١٥:١٥من 

 – التطورات واالبتكارات الدافعة في مجال التكنولوجيا -من جدول األعمال  ٨البند   ١٧:٠٠إلى  ١٥:٤٥من 
تطورات التكنولوجية في مجال أمن الطيران ويدعو الى تعزيز سيأخذ المؤتمر علما بال

الحوار بين جهات التنظيم والمنظمات والصانعين ومقدمي الخدمات األمنية بخصوص 
مستقبل نظم وإجراءات الكشف األمني بما في ذلك ما يخص الكشف عن السوائل 

  .واأليروسوالت والهالميات

  أي أعمال أخرى –من جدول األعمال  ٩البند   

    ٢٠١٢سبتمبر  ١٤الجمعة، 

  إقرار االستنتاجات والتوصيات   ١٠:٤٥إلى  ٩:٣٠من 

  استراحة قصيرة  ١١:١٥إلى  ١٠:٤٥ من

  ١٢:٣٠إلى  ١١:١٥من 
  

  تابع – إقرار االستنتاجات والتوصيات
  حفل الختام

— — — — — — — —  



 

  SD 39/1-12/27بكتاب المنظمة رقم ) ج(المرفق 

  رفيع المستوى بشأن أمن الطيرانال المؤتمر
  مقر االيكاو، مونتريال، كندا

  ٢٠١٢سبتمبر  ١٤إلى  ١٢

  الترتيبات اإلدارية

 وثائق التفويض

وثائق التفويض ضرورية للمشاركة في االجتماع  وينبغي أن يوقع عليها بالنيابة عـن الدولـة أو المنظمـة      -١
ب للقيام بالتوقيع، كما يجب أن تتضمن اسم ومنصب كـل عضـو مـن    الدولية المعنية  شخص مفوض على النحو الواج

منـدوب ومنـاوب   : الدول األعضـاء : أعضاء الوفد واإلشارة إلى الصفة التي سيعمل بها في االجتماع على النحو التالي
ـ . مراقب: ومستشار؛ والدول غير األعضاء والمنظمات الدولية ى األمـين  ويمكن إرسال وثائق التفويض األصلية مقدما إل

 .أو إيداعها عند التسجيل بموقع االنترنت (avsecconf@icao.int)العام عبر البريد اإللكتروني  

 التنظيم

النظـام  و (Doc 7986-C/915) لتوجيهات المجلس بشأن تسيير اجتماعات االيكاوستجري أعمال االجتماع وفقاَ   -٢
  .(Doc 8683-AT/721) الداخلي لالجتماعات في مجال النقل الجوي

 تأشيرات الدخول

أن كندا قد أعفت الزائرين المؤقتين من دول كثيرة من شرط الحصـول علـى تأشـيرات     لذكرمن الجدير با  -٣
ه ال يـزال يتعـين علـى    ال أنإ .التسهيالتبعنوان  من الملحق التاسع باتفاقية شيكاغو ١٩-٣عمال بالفقرة وذلك  الدخول
ي مشارك يحتاج إلى تأشيرة الدخول أن يتخـذ  يقترح على أو . ات لدخول كنداتأشير الحصول علىبعض الدول  مواطني

راءات الدخول عند الوصول إلـى  تيسيرا إلجو. ة للحصول عليها في وقت مبكر من أقرب السلطات الكنديةالزمال تدابيرال
تهم فـي االجتمـاع، وأن   اأو منظمأنهم يمثلون دولهم التي تثبت كندا، ينبغي للمشاركين أن يحملوا معهم نسخة من الوثيقة 

 .يخبروا بذلك مسؤولي الهجرة الكنديين عند الوصول

 التسجيل والترتيبات األخرى

يمكن التسجيل عبر اإلنترنت للمشاركة في هذا المؤتمر وللحصـول علـى المعلومـات اإلضـافية ذات الصـلة        -٤
، كما ستُنشـر علـى   www.icao.int/meetings/avsecconf :اليبالترتيبات اللوجستية األخرى على موقع المؤتمر على العنوان الت

  .موقع االنترنت هذا أيضا المعلومات العامة المتعلقة بترتيبات اإلقامة والتسهيالت األخرى المقدمة في مونتريال

— — — — — — — —  



 

  SD 39/1-12/27م بكتاب المنظمة رق) د(المرفق 

  رفيع المستوى بشأن أمن الطيرانالالمؤتمر 
  مقر االيكاو، مونتريال، كندا

  ٢٠١٢سبتمبر  ١٤إلى  ١٢

  الترتيبات المتعلقة بالوثائق

  لمحة عامة
إن ورقات العمل أو ورقات المعلومات التي تعدها األمانة العامة أو تسهم في إعدادها بشأن كل بند مـن بنـود     -١

وسيجري تعميم ورقات عمل األمانة العامة . ال يتوقع أن تشكل أساسا متينا للمناقشات واالستنتاجات والتوصياتجدول األعم
وتتوخى األمانة العامة نشر أولى الورقات على موقع االيكاو بحلول األول . في أقرب وقت ممكن عمليا قبل انعقاد االجتماع

  .٢٠١٢من يوليو 
مكان بالوسائل التحضيرية مثل المراسالت مع الدول والمنظمـات الدوليـة وأفرقـة    وسيجري االستعانة قدر اإل  -٢

وينبغـي  . الخبراء وأفرقة الدراسة من أجل بلورة اقتراحات محددة التخاذ اإلجراءات بشأن كل بند من بنود جدول األعمال
وورقات العمل هي ورقـات  ". معلوماتورقات "أو " ورقات عمل"للدول والمنظمات الدولية أن تعد ورقات عملها باعتبارها 

 ذمقدمة كي ينظر فيها في إطار بنود محددة من جدول األعمال وتشمل الورقات التي تتضـمن اقتراحـات معينـة التخـا    
  .وستعتبر جميع الورقات األخرى ورقات معلومات. اإلجراءات

  تقديم ورقات العمل
 )Microsoft Word(ها إلكترونيا في شكل ميكروسوفت وورد ينبغي للدول والمنظمات الدولية أن تقدم ورقات عمل  -٣

بمـا يسـمح بترجمتهـا واستنسـاخها      ٢٠/٧/٢٠١٢ في موعد أقصاه avsecconf@icao.intإلى العنوان اإللكتروني التالي 
جيـل  فسـيجري التع  ٢٠/٧/٢٠١٢أما الورقات الواردة بعد تـاريخ  . وتوزيعها في الوقت المناسب قبل انعقاد هذا االجتماع

  .٢٠/٨/٢٠١٢ولن يجري تجهيز األوراق الواردة بعد تاريخ . بتجهيزها باللغة أو اللغات التي قُدمت بها أصال
وتيسيرا الستنساخ الوثائق في الوقت المناسب واستفادة االجتماع منها، يطلب من الـدول والمنظمـات الدوليـة      -٤

وتجدر اإلشارة إلـى أن الموعـد   . حجمها على النحو المبين هنامراعاة القواعد التي تحكم شكل ورقات العمل ومحتواها و
  .النهائي لتسليم الوثائق سينفذ تنفيذا صارما ولن تُقبل أي وثائق إضافية لتوزيعها على موقع االجتماع

ة ولن تُترجم سوى ورقات العمل المقدمة من الدول؛ أما الوثائق الواردة من المنظمات الدولية فستوزع فقط باللغ  -٥
كما أن الوثائق الواردة في موعد ال يتجاوز أسبوعين قبل افتتاح االجتماع سيجري طباعتها . أو اللغات التي قُدمت بها أصال

  .وتوزيعها
وكمبدأ عام، لـم تعـد المنظمـة    . وال ينبغي أن يتعدى نص ورقات العمل أربع صفحات بما في ذلك اإلضافات  -٦

علومات التي تتعدى أربع صفحات، وما لم تكن هناك حاالت استثنائية سيتعين تقديم تتولى ترجمة ورقات العمل وورقات الم
وإذا كانت تتناول مواضيع مهمة بالنسبة لعمل االجتماع، . الورقات األطول باعتبارها ورقات معلومات بلغاتها األصلية فقط

  .فينبغي إعداد ملخص للترجمة ال يتعدى أربع صفحات
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  توفير ورقات العمل 
 .www.icao.int/meetings/avsecconfستُنشر باستمرار وثائق االجتماع على موقع االيكاو على العنـوان التـالي     -٧

  .ويمكن الحصول على نماذج ورقات العمل وورقات المعلومات على الموقع الستخدامها في سياق إعداد الوثائق
  :جري تناول ورقات العمل وفقا لألولويات التاليةسي  -٨

  ورقات العمل —األولوية األولى   
ورقات المعلومات، على أساس أنه إذا دعت الضرورة لـذلك ستستنسـخ الخالصـات، إن     —األولوية الثانية   

  .وجدت
  :وينبغي أن تُقدم جميع ورقات العمل بالشكل التالي  -٩

 من جدول األعمال؛أن تتناول كل ورقة بندا واحدا   ) أ
 .أن تكون وجيزة؛ وال تتعدى كل ورقة عمل أربع صفحات، بما في ذلك نص أي اقتراحات بالتعديل  ) ب

  
  —انتهى  —


		2012-06-04T10:01:04-0400
	ICAO Documentation Control Unit
	Published under Authority of the Secretary General




