
 

 لمنظمة الطيران المدني الدولي تدين هجمات بروكس
أعربت منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( عن إدانتها الشديدة للتفجيرين اإلرهابيين اللذين  – 23/3/2016، ليامونتر
ألهالي ضحايا الهجومين المأساويين وتضامنها مع بلجيكا شعبًا  ةالحار  ازيهاعت متوقد  ل باألمس، مدينة بروكس فيوقعا 

 وحكومة.

المتواصل الذي تبديه ستعداد االإزاء  ستمرلماقلقهما عن  أيضاً  ة للمنظمةالعام األمينةو اإليكاو ر رئيس مجلس ب  عوقد 
 .الطيران المدني الدوليوعمليات  اإلرهابية الستهداف منشآتلجماعات ا

. للسالم والحرية" إساءة بالغةل تمث  الهجمات  تلك"نارد أليو من ناحيته على أن جلس اإليكاو الدكتور أولومويا بيد رئيس موشد  
 الركابمليارات التي تضم شبكتنا العالمية الحفاظ على على اقدًا العزم "ال يزال مجتمع الطيران المدني ع وأضاف قائاًل:

ضد المدنيين األبرياء  الخسيسةاالعتداءات  تلك اليوم في أعقابسى ألعميق انشعر ببمأمن من التهديدات اإلرهابية. ونحن 
 تعاطف".الو نشاطر الضحايا وأسرهم وشعب بلجيكا بأسره مشاعر الحزن ، كما والمسافرين

إثر العميق  فسباأل تشعر منظمتنا": بقولها يناألليم يندثالحا يناألمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو على هذ قتوعل  
وقالت أيضًا:  .الجماعات اإلرهابية في جميع أنحاء العالم"بل من ق  بصورة مستمرة  الطيران المدني ومنشآتعمليات  استهداف

من اية حمالبها ر ال تتوف  والتي  من المطار طقة المفتوحة للجمهورفي المن حدث  مطار زافينتيم  التفجير الذي استهدفرغم أن "
جراءات و  قواعدخالل   ن في أيو اب الدوليلرك  ا يواجههاالتي التهديدات فإن ، في مجال الطيران المدنيفحص الا 
 ".قاطبةولمجتمع النقل الجوي  اإليكاولمنظمة  ضخممصدر قلق ل تشك  تهم رحالمن مراحل مرحلة 

لمناطق المفتوحة للجمهور من مباني المطارات. وُيجري او بمناطق العمليات الجوية  خاصة يةأمنيكاو أحكام اإل وتوجد لدى
ثم ، لتلك األحكام مراجعةعملية  غير المشروعبأفعال التدخل اللجنة المعنية بالتعاون مع  فريق خبراء أمن الطيران حالياً 

 اعتمادها.و  نهائيةاللمراجعة خضاعها لإل عضواً دولة  36 تهعضويفي سُتعرض على مجلس اإليكاو الذي يضم 

عملي بين التوازن ال لحفاظ علىالمتمثل في ا لاليكاوالهدف االستراتيجي في تحقيق لة أي مواد إرشادية جديدة أو معد   وستساهم
 .همسفر ركاب خالل ال وضمان راحةمستدامة الالة و فع  المنية األتدابير ال ضرورة وجود

. ويواجه يات معقدةفي األماكن العامة تحد   ةالمستدامو  الةية الفع  األمنتثير التدابير قائاًل: "إلى هذه النقطة  وأشار الدكتور أليو
 من ذلك هماألبما ر وتبادل البيانات وتحليل المخاطر، و  عن كثب، رصدالالتعاون الوثيق و تلك التحديات من خالل الطيران 
حاليًا من خالل ما الشعوب والثقافات بين شبكتنا  جمعوت المتغيرة. في مواجهة التهديداتواالحتراس ثقافة اليقظة المستمرة تعزيز 
بين ربط على الد قدرة الطيران تهد  القبيل أن من هذا  ألعمال إرهابيةال ينبغي السماح و  ًا.يومي ةرحل 100.000 على يربو

 العالم".شعوب 



. نقل الركاب تبين األمن وتسهيال معقوالً  توازناً  قحق  ي االً فع   اً تنظيمي اً إطار  اإليكاو وضعت: "لقد ليو قائلةً  ةوأضافت الدكتور 
الشهر  في هذا الموضوعفي  للنظرتجتمع سلجنة التدخل غير المشروع، التي  المراجعة الحالية اآلن إلى تنتقل مرحلةبينما و 

تعديل إذا الو  يقدقالتحليل لستكون قيد اهذا اإلطار بالجوانب ذات الصلة كافة من أن سيتأكدان ها ومجلسفإن اإليكاو  المقبل،
 .لزم األمر"
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