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الدول األفريقية تتفق على تكثيف التعاون من 
  أجل تعزيز أمن الطيران

أكتوبر، على  ١٨السنغال، في هذا اليوم، الموافق بداكار دول من عموم أفريقيا، في اتفقت  - ١٨/١٠/٢٠١١ ،ونتريالم
  .من الطيرانمن أجل تحسين أ) االيكاو(العمل جنبا إلى جنب، ومع منظمة الطيران المدني الدولي 

ولقد أشاد رئيس المؤتمر اإلقليمي، الدكتور هارولد دمورن من نيجيريا، بهذه الخطوة كإجراء هام من أجل تعزيز أمن 
  .  الطيران في أفريقيا وفي العالم أجمع

أمر ملهم ، مهما كانت أشكاله، هو اإلرهابلتصدي لخطر ا باقتضاء العمل من أجلأن إقرار أفريقيا "وذكر الدكتور دمورن 
  ".في حقيقته حيث يسهم في ايجاد حل عالمي لمشكلة عالمية

بأنه إطار سياسي عالمي شامل لتعزيز أمن  *االيكاو إعالنيصف دولة أفريقية على بيان مشترك  ٣٥ووافق ممثلون من 
أبوجا اإلقليمي  نإعال، مع مراعاة اإلعالنوتعهدت هذه الدول بتنفيذ جميع عناصر .  الطيران من خالل التعاون الدولي

  .٢٠١٠أبوجا، في نيجيريا، في عام برطته المتعلقة بأمن الطيران التي اعتمدتها الدول األفريقية اوخ
الخارطة األفريقية في ضوء  تطويرالعمل مع اللجنة األفريقية للطيران المدني من أجل المضي في وناشد الممثلون االيكاو 
جهود التعاون هذا المضمار، بالحاجة إلى التركيز على تعزيز أمن الطيران من خالل  في ،وأقروا.  اعالن الجمعية العمومية

  .، ال سيما عن طريق تبادل المعلومات وأفضل الممارساتيةنظم األمنالفي مجال األمن وتعزيز  المكثفة لتناول جوانب النقص
للجنة ابما في ذلك لطات الطيران المدني الوطنية ، باإلضافة إلى ساإلقليميةعدد من المنظمات  ولقد شارك في اجتماع داكار
تحاد ال، واتحاد أفريقيا الشرقية، واالمركز األفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة باإلرهاباألفريقية للطيران المدني و

لقد حضر كذلك خبراء من أوروبا والواليات و.  ي لغرب أفريقيادلدول أفريقيا الوسطى، واالتحاد االقتصادي والنق القتصاديا
  .المتحدة لمناقشة فرص المشاركة التي قد تعود بالنفع على أمن الطيران

لتنفيذ إعالن االيكاو، ووفر  اإلقليميةالثاني من سلسلة من المناسبات التي تشجع اإلجراءات  االجتماعولقد كان المؤتمر هو 
عن مؤتمر  اإلقليميةومن المنتظر أن تسفر المؤتمرات .  ذات الصلة وتحديد حلول لها فرصة للدول األفريقية لتناول التحديات

  .٢٠١٢رفيع المستوى معني باألمن سيعقد في مونتريال في شهر سبتمبر عالمي 
  

  
  .٢٠١٠إعالن بشأن أمن الطيران اعتمدته باإلجماع الدورة السابعة والثالثون لاليكاو في أكتوبر * 

 ١٩٤٤ي عام وقد أنشئت االيكاو ف. هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمـة الالزمـة ل  وضع القواعد  المنظمة تتولىو .لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو. فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 
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