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عندما اعتمدت الدول األعضاء  ٢٠٠٢من الطيران تعقده االيكاو منذ مطلع عام ألوهذا المؤتمر هو أول اجتماع رفيع المستوى 
أمن عشر من سبتمبر. وهو يؤيد أيضا تنفيذ إعالن  استراتيجية أمنية عالمية جديدة وناجحة جدا في أعقاب هجمات الحادي

، ويأتي في أعقاب سلسلة من ٢٠١٠الجمعية العمومية لاليكاو في دورتها السابعة والثالثين في عام  الطيران الذي اعتمدته
  من أجل تحقيق التوافق في اآلراء. ٢٠١٢و  ٢٠١١خالل عامي  ات اإلقليمية التي نظمتها االيكاواالجتماع

  
لتعزيز  ١٩٤٤نظمة الطيران المدني الدولي (االيكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أنشئت في عام م

سالمة واألنظمة الالزمة لوضع القواعد  المنظمة تتولىو   التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.
 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيران.  ه، وأمنه وكفاءته وانتظامالطيران 

  دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١ البالغ عددها األعضاء دولهابين 

  : بالجهات التالية ُيرجى االتصالمزيد من المعلومات الللحصول على 
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