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دول الشرق األوسط تتّفق على استراتيجية 

  لتعزيز أمن الطيران

اتّفقت الدول من مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط اليوم على العمل معا من أجـل تحسـين   ـ  ١١/٤/٢٠١٢ ،مونتريال
ويندرج هذا االتفاق ضمن مبادرة عالمية ترمي إلى مواجهـة المخـاطر   . والبضائع في كامل أنحاء المنطقةأمن المسافرين 

  .التي تهدد الطيران المدني عبر العالم
أبريل ليتوج سلسلة من المؤتمرات اإلقليمية التي عقـدت فـي   /نيسان ١١و ١٠وجاء االجتماع الذي عقد في البحرين يومي 

حقيق التوافق في اآلراء قبل المؤتمر العالمي الرفيع المستوى ألمن الطيـران، المقـرر أن   تالعالم من أجل  أنحاء مختلفة من
في الجهود المبذولة لتحسـين   *دولة عضوا ١٣ونظر ممثلو  .سبتمبر/أيلول ١٤إلى  ١٢يكاو من يعقد في المقر الرئيسي لال

واتفقوا على الخطوات . ٢٠١٠أكتوبر /ن، المعتمد في تشرين األوليكاو بشأن أمن الطيراضوء إعالن اال أمن الطيران على
  .الرئيسية الالزمة للنهوض بتنفيذ هذا اإلعالن

وشدد المشاركون على ضرورة تكثيف العمل المشترك من أجل التّصدي للتهديدات واالستجابة للحوادث، وعلى ضرورة أن 
سبيل األولوية، للمخاطر التي تهدد نظام الشحن الجـوي العـالمي    يكاو جهودها المبذولة من أجل التصدي، علىاال تواصل

  .ومواجهتها عبر تحسين أمن سلسلة اإلمدادات
وقال السيد كمال أحمد محمد، وزير المواصالت في البحرين، إن االجتماع نجح في تعزيز جهود التعاون المبذولة من أجـل  

دول الشرق األوسط عاقدة العزم على مواصلة تحسين "وأوضح أن . رجةتوفير أمن الطيران في واحدة من مناطق العالم الح
إال مواصلة تعزيز أمين الطيران المدني في المنطقـة  ال سبيل إلى "وأنّه " نُظمها األمنية باالشتراك مع كل أصحاب المصلحة

  ".بمثل هذا التعاون الوثيق
. ضطلع به المنظمة، إقليميا وعالميا، في مجال أمـن الطيـران  وأعرب المشاركون عن تأييدهم للدور القيادي العالمي الذي ت

يكاو وبأصحاب المصلحة اآلخرين أن يواصلوا تنفيذ مبادرات بناء القدرات التي تساعد على تدارك أوجه النقص وأهابوا باال
  .التي تشكل مخاطر محتملة على أمن الطيران المدني

إن أولويات الدول هي مع سعينا الحثيث إلى تعزيز أمن الطيران المدني، ف"أنّه يكاو، ، األمين العام لالريمون بنجامانوالحظ 
  ".يكاو، ويجب علينا أن نضم قوانا جميعا إلزالة خطر اإلرهاب المستمرأولويات اال
الهيئة  هيئات إقليمية ومنظمات دولية من بينهافي هذا المؤتمر  تهيئات الطيران المدني الوطنية، شاركو االيكاو وإلى جانب

واالتحـاد   ،والمجلس الدولي للمطـارات واالتحاد العربي للنقل الجوي، ومجلس التعاون الخليجي، العربية للطيران المدني، 
والمملكـة المتحـدة والواليـات     وتركيـا  وشارك في المؤتمر أيضا مسؤولون حكوميون من أستراليا. الدولي للنقل الجوي

  .المتحدة
العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، السودان، عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المملكة العربية السعودية، األردن، اإلمارات  *

  .اليمن
 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 

سـالمة  واألنظمة الالزمـة ل وضع القواعد  المنظمة تتولىو  .والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالملتعزيز التطور اآلمن 
 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 

  .لة في جميع مجاالت الطيران المدنيدو ١٩١ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 
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