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أمام االجتماع  الطيران المدني الدولي التهديدات اإلرهابية ضد   وضوعمناول تت األمينة العامة لاليكاو
 الخاص للجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب 

 للنشر الفوري
لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن لألمم المتحدة،  ه اليوم  عقدت اجتماع خاص خالل – 7/7/2017، نيويوركمونتريـال و 

هاتين بين  نعاو وطيد التت ضوءفي تناولها  ينبغيعلى األولويات الرئيسية التي يكاو، الدكتورة فانغ ليو، األمينة العامة لإل شّددت
 .الطيران المدني الدولي التي تستهدفاإلرهابية ة التهديدات المنظمتين للتخفيف من حدّ 

المفتوحة للجمهور والتهديدات من  اطقالمنعلى األجانب والهجمات لمقاتلين اإلرهابيين ا حركاتت إن"وأوضحت الدكتورة ليو قائلة: 
ومضت  "،ها مصدر قلق كبيرشّكــــل جميع  ــت تطورا   تزدادالتي  جهزة المتفجرة االرتجاليةموظفي المطارات واستخدام األو  يةاخلدجهات الال

 ،المعلومات في جميع مجاالت الطيران تكنولوجياى المتزايد علاعتمادنا لقد أصبحنا ع ــرضة  للتهديدات عن طريق اإلنترنت بسبب تقول: "
 ."إلى األمن صوال  و باالتصاالت و  مرورا  و من المالحة  انطالقا  

استعداد التخاذ ما يالئم أتم الجهات التي لها القدرة على التصدي لهذه التهديدات هي على لنا أن نتأكد من أن  بدّ  تقول: "الواستطردت 
  ".هامنع وقوعو  هاــكشفالهجمات و  هذه ردعمن اإلجراءات ل

د السالم واألمن األخطار التي تهدّ بشأن " 2309رقم  هقرار في شهر سبتمبر الماضي باإلجماع  اعتمد مجلس األمن لألمم المتحدةقد و 
الدولي أمن الطيران المدني  أوسعبشكل . وهو القرار األول من نوعه الذي يتناول "الدوليين من جراء األعمال اإلرهابية: أمن الطيران

 .باستمرار رغيّ تمالالتهديدات  مشهدة ف من حدّ ــيخفللتعلى المخاطر تقوم تدابير فعالة  طبيقتإلى  الدول   ودعيو 
ات السلطأن تتوفر لدى من  بدّ  ال 2309هداف القرار رقم ا  ألتحقيقه على أن لجنةهذه الالدكتورة ليو في معرض مالحظاتها أمام دت شدّ و 

 ما أخرىت ايتحدّ هناك ن أ مات عن التهديدات. والحظت أيضا  و المعلأحدث لى حصول علل إمكاناتمن الطيران ما يكفي من الوطنية أل
أهمية أدوات على  مؤكدة، بلدانالعديد من الفي تبادل المعلومات عن التهديدات والمخاطر على المستوى الداخلي  فيما يخصقائمة  تزال

سياق بشأن اإليكاو العالمية ألمن الطيران وبيان اإليكاو ، مثل خطة مخاوفعلى تبديد هذه ال ةساعدللمبها اإليكاو الجديدة والمعمول 
 .العالمية المخاطر

مختلف مجموعات  من ما ي دّعم ذلكو سياق المخاطر، بشأن بيان الالخطة العالمية ألمن الطيران و ن قائلة : "إالدكتورة ليو  تاسترسلو 
مواجهة التحديات األمنية"، وواصلت حديثها لساسية هي جميعها عناصر أاألمن اإليكاو في مجال عمل وأفرقة العمل وبرامج ومشاريع ال

يجب إتاحة الموارد كما . في هذا الشأن خذ حكومات الدول على أعلى المستويات إجراءاتتـتّـالمهم أن ن من أمر، فمن ومهما يك  ": قائلة  
قرارالتعاون و وتوطيد    ".المبادرات والتقّيد بالم هل الزمنية المحددة ا 

 االجتماع الخاص. اهذالنتائج التي خر ج بها عرض على مجلس األمن لألمم المتحدة ت  سفي شهر سبتمبر المقبل، و 
عثات األعضاء ببو  لجنةهذه الس يترأالذي سفير مصر بت الدكتورة أليو لتقوعلى هامش االجتماع الخاص للجنة مكافحة اإلرهاب، ا

نائب وزير بو  (ة والواليات المتحدةدة المتحكلالصين وفرنسا واالتحاد الروسي والمموهي )الخمسة في مجلس األمن لألمم المتحدة  ينالدائم
دور ا  لدعم تعزيز من على كل ما قدمته  الدولهذه بالشكر إلى  لقاءاتيو خالل هذه الالدكتورة لهت توجّ النقل في االتحاد الروسي. و 

الخطة العالمية إعداد ، ال سيما أمن الطيرانبللنهوض نجزتها اإليكاو أأبرزت األعمال التي القيادي في مجال أمن الطيران. و اإليكاو 
"األمن" والملحق التاسع "التسهيالت" باتفاقة الطيران الملحق السابع عشر أحكام ما استجّد من معلومات عن ألمن الطيران. كما عرضت 

وكشف ن المناطق المفتوحة للجمهور المقترنة بأمالقواعد والتوصيات الدولية تطبيق ب الدول ملز  التي ت  و ، الدولي )اتفاقية شيكاغو( المدني
توسيع نطاق ب علما  مجلس األمن الدول في ممثلو أحيط كما الركاب. لكتروني ونظام المعلومات المسبقة عن المتفجرات واألمن اإل

ما يكفي أن تقوم على المستوى الوطني بتخصيص الدول  أنه يتعّين علىت الدكتورة أليو وضحوأمن الطيران. أالبرنامج العالمي لتدقيق 
الصادر عن مجلس  2309الطيران والقرار رقم بشأن أمن  الفعال للقواعد القياسية لإليكاو طبيقمن أجل الت من الموارد البشرية والمالية،

 نـــشرة صحفـيـــــة



  
 

القدرات والمساعدة  فيما يخص أنشطة بناء المبذولة عالميا   الدول في الجهود انخراطعلى أهمية خالل هذه االجتماعات دت من. وشدّ األ
   .ةالفني
أمن الطيران المدني في كندا سلطات وكبار المسؤولين من المملكة المتحدة في مجلس اإليكاو فرنسا و  ي  ل  ــــممث أنشارة إلى جدر اإلتو 

سرائيل واالتحاد الروسي وسنغافورة وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة قليميةمثليمإضافة إلى  ،وا   ن من منظمات دولية وا 
 .مشاركتهم الفعالة من خالل في نجاح هذا الحدث أيضاكان لهم الفضل قد وأوساط الطيران 

  

 
التابعة لمجلس األمن لألمم  مكافحة اإلرهابولجنة بين اإليكاو  نعقد اليوم  ذي اخالل االجتماع الخاص الاألمينة العامة لاليكاو، الدكتورة فانغ ليو 

 .المتحدة

 مصادر معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

 شتى في الدولي المدني للطيران والمنظم اآلمن التطور لتعزيز 1944 عام في أ نشئت المتحدة، لألمم التابعة المتخصصة الوكاالت إحدى هي اإليكاو
. األخرى األولويات من العديد بين من البيئة، وحماية الطيران وسعة وكفاءة وأمن لسالمة الالزمة واللوائح القواعد وضع المنظمة وتتولى. العالم أنحاء

 .المدني الطيران مجاالت جميع في دولة 191 عددها البالغ األعضاء دولها بين للتعاون محفل بمثابة هي والمنظمة
  2017نتدى اإليكاو ألمن الطيران لعام م

 االستراتيجي في مجالي األمن والتسهيالتيكاو إلهدف ا
 :لالتصال
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