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 ،(AVSEC2017) الطكيرانالعولمكية ألمن  كياووندوة اإل الموضوع:
  14/9/2017إلى  12 من ، اندا،مونتركيـول

 هذا الاتوب على النحو المطلوب نشرأ( ) :وبلالمط اإلجراء
 11/9/2017في موعد أقصوه اإلنترنت  التسجكيل عبر ب()و

 تحكية طكيبة وبعد،
األولى ألمن الطكيران  السنوكية ( ستعقد ندوتهو العولمكيةكياووأعلمام أن  منظ مة الطكيران المدني الدولي )اإلأن فني كيشر   

(AVSEC2017)  اندا.ب مونتركيـولفي مقر المنظمة في  14/9/2017إلى  12من 

ة للتروكيج ألعمول اإل  في  والجهوت المعنكيةودولهو األعضوء  كياوووستشا ل الندوة التي تمتد على ثالثة أكيوم منص 
قرار مجلس ، وبوالتسو  مع 2017في أواطر  (GASeP)لمكية ألمن الطكيران وطال  الططة العإل ، تمهكيدامجول أمن الطكيران

 لىعالمترتب لتهدكيد للتصدي لالتعوون والتنسكي  الدولكيكين  . وسُتعزز هذه الندوة استراتكيجكيو  2309التوبع لألمم المتحدة رقم األمن 
لقواعد القكيوسكية ألمن الذي كيتاون من االدولي العوم إلطور وتشجكيع ااستهداف اإلرهوبكيكين للطكيران المدني من طالل تقوكية وتعزكيز 

التسهكيالت،  –بوألمن في الملح  التوسع األمن، واألحاوم المتعلقة  –على نحو مو كينص  علكيه الملح  السوبع عشر  الطكيران
 ودعمو لمبودرة عدم ترك أي بلد وراء الراب.

معرض تفوعلي كيعرض آطر ابتاورات الدول وقطوع مشوهدة فرصة لندوة، ستُتوح للمشوراكين وعلى هومش هذه ا 
أمن كيواجههو منوقشوت أفرقة الطبراء بشأن التحدكيوت التي التي ستنعقد إلثراء عمل الحلقوت مجموعة من إلى  الطكيران، بوإلضوفة

. وكيمان للراغبكين في المشوراة التسجكيل عبر اإلنترنت وتلقي معلوموت منتظمة عن آطر المستجدات في الوقت الراهن الطكيران
 .www.icao.int/meetings/AVSECعلى العنوان  المتعلقة بولبرنومج عبر الموقع اإللاتروني للحدث

لمشوراكين ل بولمجون الندوة كياوواإل ستعقدوعلى ضوء الحوجة إلى تحسكين مستوى األمن في مطتلف أنحوء العولم،  
اتوب اعتمود. ومن شأن ذلك إفسوح المجول أموم أن كياون بحوزتهم  شركيطةدولة، ال معكي نون من الذكين هم مسؤولون حاومكيون

جمكيع اللغوت الرسمكية بهذه الندوة االفتتوحكية الهومة. وستاون الترجمة الفوركية متوفرة  حضورلالدول المسؤولكين في عدد أابر من 
  .كياوولإل
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م، مثل سلطوت أمن الطكيران وشراوت هذا الاتوب على جمكيع الهكيئوت المعنكية في دولتا التارم بنشرمنام رجى وكي 

وسلطوت  وشراوت الطكيران في قطوع الطكيران واألاودكيمكيكين وواوالت إنفوذ القونون والجهوت المعنكيةتانولوجكيو وطدموت األمن 
 .في المستقبل أمن الطكيرانقطوع نجوح باألطراف المعنكية األطرى المهتمة المطورات و 

 ،،،لوا سكيودتام بقبول فوئ  االحترامضفوت
 

 فونغ لكيو
 ةالعوم ةاألمكين

 
 المرفق:

 رسوم التسجكيل 



 
 AS8/1.9.1-17/11مرفق بكتاب المنظمة 

 (AVSEC2017) 2017العالمكية ألمن الطكيران  كيكاوندوة اإل
 14/9/2017إلى  12 من ،مونتركيـول

 رسوم التسجكيل
 

 دوالر أمركيكي الفئة

 مجونو جونب الدولة(*تعكيكين من ال)كُيطلب تقدكيم ُاتب  –مسؤولون حاومكيون 

 مجونو ومنسقو الجلسوتمحوضرون 

 950 (كياوو)وف  قوئمة اإلالطكيران جمعكيوت ومنظموت قطوع 

 250 أاودكيمكيون )كُيطلب تقدكيم إثبوت عن الوضع الرسمي(

 2450 مشوراون عومون )من قطوع الطكيران(
  :الجهوت الراعكية

 مجونو (6بالتكين:      ستة )

 مجونو (4)ذهب:      أربعة 

 مجونو (2فضة:      اثنون )

 مجونو (1برونز      واحد )

 مجونو (2أغراض تروكيجكية:    اثنون )

 950 من الفئوت المشور إلكيهو أعاله الجهوت الراعكيةممثلون إضوفكيون عن 

 مجونو من المعرض(مسوحة عورضون )اثنون في ال  
 950 ممثلون إضوفكيون عن العورضكين

 مجونو اإلعالم / منظموت داعمة )اثنون عن ال فئة( وسوئل
 950 اإلعالم / منظموت داعمةوسوئل ممثلون إضوفكيون عن 

 مجونو والوفود المقكيمة كياووموظفو اإل

 
ل  المعنكية وكينبغي أن تاون موق عة بوسم الدولةُاتب االعتمود مطلوبة  *  على أن تتضم ن لقكيوم بذلك، لمن جونب شطص مطو 

 ومنصب ال  عضو من أعضوء الوفد.اسم     
 

 -انتهى-
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