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 الدولية للطيران المدنيمنظمة الرئيس مجلس 

 شعبة التسهيالتفي افتتاح الدورة الثانية عشرة الجتماع 
 )٢٢/٣/٢٠٠٤القاهرة، مصر، (

 ترحيبنا الحـار بكـم      أود أن أعبر عن   بالنيابة عن مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني واألمين العام،          
عن عميق تقديري وشـكري لمعـالي وزيـر    أعبر و ،دورة الثانية عشرة لشعبة تسهيالت النقل الجوي      الهذه  جميعا في   

الطيران المدني المصري الفريق أحمد محمد شفيق، ومن خالله، لحكومة جمهورية مصر العربية على استضافة هـذا                 
 التجهيزات والخدمات الممتـازة     وسوف تساهم .   واالستقبال من حسن الضيافة  بصفة خاصة   ما لمسناه    وعلىاالجتماع  

 القاهرة، التـي  مدينةوانه لمن دواعي االعتزاز بحق أن نكون هنا في .   في انجاح مناقشاتكم  اسهاما عظيما  قدموهاالتي  
 . اثارة وعراقةمن أكثر مدن العالم هي

النقـل  ف ،تغييرات كبيـرة  عالم الطيران طرأت على ،  ١٩٩٥عام  في   األخير   شعبة التسهيالت منذ اجتماع   
 لألحـداث  المجتمعـة ر   تسببت فيه اآلثـا    والذي ،في تاريخه  تعرض له    اضطرابمن أسوأ    اآلن   يخرجالجوي العالمي   

 مرض االلتهاب الرئـوي     واندالع ، في االقتصاد العالمي   الشديد والتراجع ،٢٠٠١ الحادي عشر من سبتمبر       في المفجعة
.   النقل الجوي في هذا الجـزء مـن العـالم   الذي أعاق  مؤخرا،ئ آسيا والمحيط الهادفي) المعروف باسم سارس  (الحاد  

 مـن    الرئيسية المناطقفي  كما أن التجارة واالنتاج الصناعي يشهدان تحسنا        في االنتعاش،   حاليا  بدأ االقتصاد العالمي    يو
 الحركة الجوية   واستمر حجم ل خاص بعضا من قوتهما االقتصادية،        آسيا والمحيط الهادئ بشك    منطقتا ت، واستعاد العالم

 في المائة أربعةويمكننا أن نتوقع نموا يصل الى حوالي     .  مؤخرا طرأتالتي   المؤقتة   النكساتفي النمو على الرغم من      
 . وما بعده٢٠٠٥ الى النمو التقليدي في عام العودة تدريجياثم  ،٢٠٠٤عام 

دم وقوع المزيـد مـن أفعـال         االقتصادي وع  مستوى أدائه على  يعتمد   النقل الجوي    ان استمرار انتعاش  
 الـوطني ، نحن ندرك أن تحـديات األمـن   وفيما يخص هذه النقطة الثانية.   الطيران المدني  ضدالتدخل غير المشروع    

 وخطـف  ، وتزويـر وثـائق الهجـرة      ، التي تشمل التهريـب    ، التقليدية االخطارباالضافة الى   ف.  أصبحت أكثر تعقيدا  
 االرهاب الدولي، مثل اسـتخدام الطـائرات        منالتهديدات الجديدة والناشئة    مع   نعرف كيف نتعامل  الطائرات، يجب أن    

 .)MANPADS(المضادة للطائرات  ة المحمولاسقاط الطائرات باستعمال الصواريخشامل أو محاولة الدمار للكأسلحة 
، MANPADSأسلحة  للتحكم في   ينبغي دراسة مفهوم انشاء نظام عالمي       ذكرت في مناسبات عديدة أنه      لقد  

وأكدت أيضـا أن االيكـاو   .  ١٩٩١النظام الذي نجحنا في وضعه بالنسبة للمتفجرات البالستيكية عام      على غرار    وذلك
 لحمايـة   سـعيا حثيثـا    الدول األعضـاء     وبينما تسعى .   النشاء هذا النظام    بشكل وثيق  يتعاونا أن   يجبواألمم المتحدة   

 لتحقيـق   ،أي وقت مضى   االجماع أمرا أكثر أهمية من       التوصل الى  ، أصبح ناا وجعل الطيران المدني أكثر أم     ،حدودها
أمن  اشتراطاتاصدار   اغراء   وفي اعتقادي ان على الدول أن تقاوم      .   على المستوى العالمي   المتبادل والتشغيل   التجانس
مغريـا علـى     حتى اذا كان ذلك أمرا       ، على نظم الدول األخرى    تأثيرها  تماما مدى  بصورة فردية دون أن تدرك    جديدة  

أضعف تكون  ال على أساس عالمي، حلقة بحلقة، بما يضمن أن          فال يمكن بناء شبكة أمن عالمية فعالة إ       .  المدى القصير 
 . تكفي لردع االرهابيينمن القوة بحيثالحلقات 
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 مجتمع  حتى توحد هذا هو المجال الذي يمكن لشعبة تسهيالت النقل الجوي أن تلعب فيه دورا استراتيجيا               
، فانتم تمثلون مجموعة كبيـرة مـن        هذا االجتماع وبوصفكم مشاركين في    .   غاية واحدة  يران المدني العالمي حول   الط

، والحجر الصحي، والصحة الجوازات الطيران المدني، والجمارك، والهجرة، ومن بينها وضع سياساتالتخصصات ـ  
 تحقيق نـوع  االجراءات وهدف هذه ،ن الذين يعملون فيها المراقبة أو مباجراءاتما من المهتمين إجميعا وأنتم  .  العامة

 ، وأمن مباني المطـارات والطـائرات      ،يرادات ما تحققونه من ا     وأمن ، مثل أمن حدود دولكم    ،أو آخر من أشكال األمن    
وفـي  .   جوانب حيوية في مجتمعنا العـالمي      ان هذه .   نظام النقل الجوي   ينقلهاوبالطبع أمن األشخاص والبضائع التي      

 ولـذلك، .  وفي التوقيت المناسب آمن على نحوالنقل الجوي   تقديم خدمات فان هدفنا جميعا واحد، أال وهو       الوقت ذاته،   
وسوف تكون  .  نقوم بتصميمها وتنفيذها   المراقبة التي    اجراءات وفعالية   قوة لتحسين   ببذل قصارى جهدنا   ملزمون   فنحن

 واصـدار  ، واالتفـاق عليهـا  ، التدابير واالجـراءات لهذهالقواعد القياسية  على مدار األيام القليلة القادمة اعداد        مهمتكم
 . على نطاق عالميالمتبادل تحقيق أكبر قدر من التشغيل حتى نتمكن من ،توصيات بها

 علـى  للتعديالت ،)أ(النوع من توصيات ال فهناك.  من نوعينهي  اصدارها  منكم المطلوب التوصيات   ان
 االيكاو المعتادة لتحـديث المالحـق   ، وهذه ستمر بعملية في الملحق التاسعوأساليب العمل الموصى بها  القواعد القياسية   

 بخـالف  لالجراءات األخـرى ) ب( النوع  منتوصياتال ثم هناك.  لكي تصبح جزءا من الطبعة القادمة للملحق التاسع     
 )ب(و ) أ(النوعين  والمجموعة المركبة من توصيات.   أقصر لكي يعتمدها المجلس    بعمليةهذه  وستمر  تعديالت الملحق   

 .في العقد القادم برنامج تسهيالت النقل الجوي ولتوجيهأساسا لسياسة االيكاو في النهاية  ستصبح
، المناخ الحالي الذي يتسم بتشديد الضوابط األمنيـة    ظل  ففي  .  ان المهمة التي تواجهكم ليست مهمة سهلة      

 فالعالم بال شـك   .   جديدة لمراقبة الحدود وأمن الطيران     منهجياتاتباع  يتطلب   نظام قوي للنقل الجوي    الحفاظ على    فان
 ، واالرتباك واالضطراب  واالنتظار الطويل الجراءات  ا وطول المدة الالزمة النهاء    ولكن االزدحام    ،خطورةأكثر  أصبح  

 للحصول علـى   االيكاوالىويتطلع العالم .  من األمناألمثل  ستوىالم السعي نحو تحقيق     تعترضعوامل  كلها  أصبحت  
 . هذه الحلولوتقرير هذا االتجاه توضيح وسوف تساعد هذه الدورة في ، والحلولاتاالرشاد

فقد غيرت هاتان األداتـان  .  شبكة االنترنتالجديدة وعلى على التكنولوجيا  بال شك   ستركز   المناقشات   ان
تكنولوجيـا  تتبنـى   المسألة بالنسبة للدول مـا اذا كانـت         تعد  ولم  .  في مجال التسهيالت  عملنا  قة  بالفعل طري الرائعتان  

وأصبحت وثائق السـفر  .   التكنولوجيات في عملياتهاادخال هذه وسرعة المعلومات في عمليات التفتيش أم ال، بل كيفية      
لحفـظ  أمرا ضروريا   أصبحت   وسائل البيومترية، تحقيق الشخصية بال   باضافة التي تحسنت    ،المقروءة آليا عالية الجودة   

 .أنحاء العالمجميع التسهيالت في تطوير  ومكافحة االرهاب واألمن
، نقلت شركات الطيران في العالم  ٢٠٠٣ففي عام   .  على الرهبة  كما أن حجم التحدي الذي يواجهكم يبعث      

 اذنفكيـف   .   مليون طن من البضائع    ثالثين ما يزيد عن مليار وستمائة مليون راكب وحوالي       على خطوطها المنتظمة    
 تفـادي ، مع " ذكية كشف اتعملي" و" مراقبة أمنية ذكية  "  و ، الحركة في المطارات   سيرلتسهيل  " نظام ذكي "يمكننا اعداد   

 احترام حيـاة االنسـان الخاصـة   بعض أنها مهينة؟  وهل يمكننا ايجاد التوازن المناسب بين          الاالجراءات التي قد يرى     
 والمعلومات عن بعضـنا الـبعض   التشارك في األساليب األمن؟  وما هي أفضل السبل التي يمكننا من خاللها           ي  دواعو

 والنطاق اآلخذ فـي االتسـاع     ومع بعضنا البعض؟  ان حقيقة طرح هذه األسئلة على أنفسنا تعكس التعقيدات المتزايدة               
 النشـاء عالقـات   وآن األوان.  منهجيات العمل الحاليةهياكل و في   تفكيرنا   يمكن أن نحصر   النحن  ف.  للطيران المدني 

 ليتسنى رفع سالمة الطيران وأمنه الـى        ، المجتمع المدني  ومندوبيجديدة مع الحكومات والصناعة والهيئات األكاديمية       
 .مستويات أعلى
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ـ          جاهدت االيكاو،   وبقيادة ستين عاما،    منذ ع  الدول األعضاء في المنظمة واألعضاء اآلخرون فـي مجتم
الحركة عبـر الحـدود الدوليـة     تسير ولكي ،الطيران العالمي معا النشاء نظام نقل جوي عالمي يتسم بالسالمة واألمن       

ان مسؤوليتكم الجماعية في هذه الدورة هي مواصلة هذا العمل على وضع قواعد قياسية              .  الفعاليةبأكبر قدر ممكن من     
 وتتعامل بصورة   ، الركاب ازعاجمن  أو تزيل    وتقللركة في المطارات     الح لنا تسهيل جديدة وسياسات بعيدة النظر تيسر      

 . وأمنه الطيران المدني الدولياألخطار الجديدة التي تهدد سالمةفعالة مع كل 


