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  على وضع استراتيجية  ةوالكاريبي ةاألمريكي دولال اتفاق

  في المنطقة ألمن الطيران شاملة

في منظمة الطيران المدني الـدولي   من الدول األعضاء* دولةباإلجماع عشرون  مسأاعتمدت ـ  ٩/٢/٢٠١٢ ،مونتريال
اسـتراتيجية  ) فنـزويال (من أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي وأمريكا الجنوبية خالل مؤتمر انعقد في كاراكاس 

، وذلك فـي إطـار المسـاعي    في جميع أنحاء نصف الكرة الغربيالشحن والركاب أمن تحسين مستوى  تهدف الىشاملة 
  .التهديدات التي تستهدف الطيران الدولي في جميع أنحاء العالم ةواجهالمشتركة لم

، في معرض حديثها عن الفرص التي يتيحها الجوي في فنزويالالبحري ولنقل اغراف، وزيرة  زا غوتيريزالسيدة إل شددتو
أن تطبيـق  على ضرورة العمل بصورة مشتركة من أجل تحقيق استدامة أمن الطيران، كما شـددت علـى    ،هذا االجتماع

إجراءات استباقية وتعاونية مـن جانـب الـدول    "الذي أصدرته الجمعية العمومية بشأن أمن الطيران يقتضي اتخاذ  اإلعالن
  "األعضاء

في المنطقة  والتسهيالتأمن الطيران  اجراءات تنسيق المحرز فيالتقدم إليكاو، لعام المين األوأبرز السيد ريمون بنجامان، 
 يشـكل سـمةً  التعاون "استغرق يومين أن الذي أمن الطيران بشأن  اإلقليميمؤتمر الفي  تي شاركتبأسرها، مؤكدا للوفود ال

  ".االنقل الجوي الدولي برمته شبكةأمن الطيران في واألساس الذي يسمح بتقوية ي للطيران العالم رئيسيةً
وتبادل المعلومـات عـن    المعنية باألمنبين الوكاالت الوطنية  التيسير االتصاممثلو الدول على ت اتفقوفي بيان مشترك، 

 الشـبكة إليكاو معالجة التهديدات التي تسـتهدف  إلى أن تواصل ادعا المشاركون في هذا المؤتمر كما . في حينهاالتهديدات 
الهيئات التنظيمية مـن قبيـل منظمـة    مراقبة الحدود وغيرها من سلطات اتفقوا على العمل مع كما لشحن الجوي ل ةيالعالم

  .العالمية لة اإلمداداتسلستقوية عالمية من أجل جمارك الال
من  دوليةالمنظمات الو اإلقليميةهيئات ال من مجموعة المؤتمرفي هذا  ت، شاركالوطنية الطيران المدني سلطاتإلى جانب و

التابعـة لمنظمـة الـدول األمريكيـة     ألمريكية لمكافحة اإلرهاب لجنة البلدان او لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني بينها
الصـادر عـن   لمساعدة الدول على تنفيذ إعالن أمـن الطيـران    ادعمهعن جميعها  توأعرب.  والمجلس الدولي للمطارات
  . الجمعية العمومية لإليكاو

للتشـجيع علـى   انعقدت في أماكن أخرى من العالم  ماثلةم مؤتمراتمؤتمر أمن الطيران خامس مؤتمر ضمن سلسلة  كانو
تنفيذ إعالن اإليكاو بشأن أمن الطيران وتمهيداً لعقد مؤتمر عالمي رفيع المستوى بشأن أمن الطيران فـي المقـر الرئيسـي    

  .٢٠١٢ سبتمبر ١٤إلى  ١٢لإليكاو في مونتريال في الفترة من 
، والجمهورية الدومينيكية، وإكوادور، وهايتي، وساكوراول، وكندا، وكولومبيا، وكوبا، األرجنتين، وجزر الباهاما، وبوليفيا، والبرازي* 

  .وفنزويال ،، وترينيداد وتوباغو، والواليات المتحدةسورينامو وجاميكا، والمكسيك، وبنما، وباراغواي، وبيرو،

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . لألمم المتحدةهي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة ) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمة 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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