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في منظمة  
من التدابير 

وعلى  ستمرار
القائمة على 

للتنبؤ بكثير 
كثيف تبادل 
الننا قادرين 

في المؤتمر 
.   اإلمدادات

ن في قطاع 

تدامة. وهذا 
و الزيادة من 
جيات القائمة 
، من خالل 

 االيكاو إلى 
ل لألحكام و 

مساعدة لمن 

ن ون وممثلو 
  ؤتمر.
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دولة عضواً  ١٣

قوا على جملة م

التي تتطور باست
اءات ات واإلجر 

بن بشكل أفضل 
"تكإّن ها". وقال 
ويجعاليرة أيضًا 

وافق المندوبون ف
حماية سلسلة و 

لها العاملون يشكّ 

لطيران أكثر است
لمسافرين، أوا و 

كنولوجيا والمنهج
اإليكاو، تعملي 

ن في المؤتمر 
امتثال الدو مدى

 أجل توفير الم

سؤولون حكوميو
لصادرة عن المؤ

 ًرا واستدامًة 
٣٢ل األمن من 

ن الطيران، واّتفق

ة رهابييدات اإل
من االستراتيجيات

صبحنا مستعدين
يدات ومواجهتها

كبيتسيان أهمية 
."   

ييم المخاطر، وا
لمخاطر العالية
للتهديدات التي 

ن نجعل أمن ال
لطائراتحماية ا

نقل. والتكللتّ ّسلع 
 االستدامة الذي

  إليه".تبّلغنا ق 
دوبون المشاركون

ترصد من خطًة 
هم بالموارد من

من بينهم مس ن
في التوصيات ال

بًال أكثر ازدها
في مجال سؤولين

ع المستوى ألمن

لتصدي للتهدي ل
م ملةً جُ  أقرَّ و ، ب

  تباقية.
سين التعاون، أص
 عن هذه التهدي

يكتسن أمرالوجية 
اع النقل الجوي"

قائم على تقيو ي 
ذي الن الجوي 

 أجل التصدي ل

ينها أّنه علينا أن
لفعالية بالنسبة لح
 األشخاص والّس

مفعم بمزيد ل ال
سم خارطة طريق
وجية، دعا المند
ما أقر المندوبون

سه بالدول أن تُ 

مشارك كان ٧٠
م النظر رسميا ف

   الدولي
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مستقب لطيران
المس زراٌء وكبار

الرفيع المؤتمر ة

 المستوى العالمي
الركابو ى القطاع 

 وفق مناهج است
بفضل تحس" هأنّ  

وللكشف عصري
البتكارات التكنولو

على قطااألمنية 
تعاونيو عالمي  

د ومناولة الشحن
ثر صرامة من 

ل أساسية من بي
انت في غاية ال
ل أفضل بحاجة
ى ذلك المستقبل

رس ة في المساعد
لعمليات التكنولو
من الطيران. كم
الطيران، وأهابوا

٠وى أكثر من 
حق من هذا العام
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حفية من اال

ألمن الؤسس 
وزالاليوم اختتم  
منظمة دولية ٢

  عالم.
ة التنسيق على 
من الطيران على
معلومات والعمل 

، لاليكاو العام 
عن اإلرهاب الع
ة من أحدث اال
عات اإلجراءات ا

عام بإطار مل 
تحديدرامية إلى 

 تنفيذ تدابير أكث
  

ر يبعث برسائل
كاة القائمة التي 

االعتراف بشكل 
حسن الحظ، إلى

، على  مت للتوِّ
ر االبتكارات وال
سألة تكنولوجيا أم
ال تدقيق أمن ا

و الرفيع المستوى
كاو في وقت الح

منظمة الط
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الموقع على االن

نشرة صح
  

تؤالدول 
 - ٢٠١٢بر 

٢٣وي (االيكاو) 
 الطيران عبر الع

زيادةعلى أهمية 
خدمات أمعبء 

حسين تبادل المع
األمين، نابنجام

ة عكثيرة الناجمل
رسات واالستفادة

تبعامن  ّد األدنى
لى االنتقال للعم

الر عملياتمن ال
ون أيضا على 
 طيران والشحن. 

المؤتمرعلى أّن "
لتدابير الصارمة
 يحسيط الذي يت

رشدنا اليوم، ولح
كالتي اختُتمستوى 

الستفادة من آخر
ُتكرَّس لمسأ ٢٠

االيكاو في مجا

 اجتماع االيكاو
ولى مجلس اإليك

سبتمبر ١٤، ال
 المدني الدولي

تعزيز أمن   إلى
لمؤتمر الضوء ع

ع التخفيف من 
تحعلى و   الدولي

ريمون بالسيد  د
كالالمتطورة ات 

ت وأفضل الممار
تقليص إلى الحّد

فاق علاالتّ  جانب
مجملة ستحداث 

ل هؤالء المندوبو
ت وشركات الط

بنجامين عيد لسّ 
لمحافظة على ال

التبسدابير بشرط 
رقييم المخاطر تُ 
ات الرفيعة المس

سليم بأهمية االتّ 
١٤وة في عام 

عمليات ا عبر 
  ها من الدول. 

مجموع، حضر
ة. وسيتوت دولي
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 ضمن إطاروبمناسبة انعقاد المؤتمر الرفيع المستوى، تعّهد االتحاد األوروبي وااليكاو بتكثيف تعاونهما في مجال أمن الطيران 
  مل بها في وقت سابق من هذا العام. الع التي ُأبرمت بينهما والتي بدأمذكرة التفاهم 

 ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (االيكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أنشئت في عام   
الالزمة واألنظمة وضع القواعد  المنظمة تتولىو   لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.

محفل بمثابة  هيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيران.  وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران سالمة ل
  دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١ البالغ عددها األعضاء دولهابين  لتعاونا

  : بالجهات التالية ُيرجى االتصالمزيد من المعلومات الللحصول على 
  أنثوني فيلبينالسيد 

  االيكاو –منظمة الطيران المدني الدولي 
aphilbin@icao.int 

  6127 -954 (514) 1+: هاتف المكتب
 7746-886 (514) 1+:  المحمولالهاتف 

   
  آن راباتوني وبالسدية سو

  االيكاو –منظمة الطيران المدني الدولي 
srapattoni@icao.int 

  8221 -954 (514) 1+هاتف المكتب: 
 1051-212 (514) 1+    :المحمولالهاتف 

    
  

 http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspxغرفة أخبار االيكاو: 

    


