
 
 

 أمن الطيران في أفريقيا والشرق األوسط بشأنالمؤتمر الوزاري في مصر يحقق توافقًا جديدًا في اآلراء 
 للنشر الفوري

مصر جمهورية في شرم الشيخ بهذا األسبوع ُعقد  صادق مؤتمر وزاري رفيع المستوى بشأن أمن الطيران  -25/8/2017 ،مونتريـــــال
على خريطة طريق جديدة ألمن الطيران في أفريقيا والشرق األوسط بهدف تنسيق البرامج واألهداف المستقبلية مع خطة اإليكاو العربية، 

  (.GASePالعالمية الجديدة ألمن الطيران )

مديرًا عامًا لهيئات الطيران المدني  35وزيرًا و 27آليو، في الخطاب الذي ألقاه أمام  رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد قد شددو 
ن الخطة العالمية الجديدة ألمن الطيران تحدد األولويات الرئيسية التي ينبغي أعلى من أفريقيا والشرق األوسط،  دولة عضواً  45 يمثلون

ما يلزم من إجراءات موازية  اتخاذاهتمامها العاجل ومواردها وجهودها، فضاًل عن  المعنية األخرى أن تصب عليها جهاتلإليكاو والدول وال
 على الصعيد العالمي والوطني والمحلي.

لجميع الدول تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنافع  يتسنى"اإليكاو قد أقّرت منذ أمد بعيد بضرورة أن  إنالدكتور آليو في هذا السياق  قالو 
". وأردف قائاًل "إن الخطوة األولى واألهم على والموثوقيةقتصادية الهائلة التي يتيحها الربط العالمي المتسم بالسالمة واألمن االجتماعية اال

 معاييرنا وسياساتنا وخططنا العالمية".التمسك بفعالية أكبر بهذا المسار تكمن في 

 ويتمثل الهدف الرئيسي لخريطة طريق أمن الطيران ألفريقيا والشرق األوسط في تشجيع وتوجيه التعاون المنشود بين منطقتي أفريقيا والشرق
وجديرة باالقتداء بها الرئيس آليو بااللتزامات التي ُقطعت في شرم الشيخ بوصفها خطوة أولى فائقة األهمية ومن هذا المنطلق أشاد األوسط. 

في مختلف مناطق العالم، حيث تتطلع اإليكاو إلى التزامات مماثلة تدعم جهودها المنسقة لالرتقاء بفعالية أمن الطيران واستدامته على 
 الصعيد العالمي.

الرئيسية  ذاته المحاور شمل في الوقتوأضاف الدكتور آليو في هذا الصدد "إن الخطة العالمية ألمن الطيران تقدم إطارًا طموحًا للعمل وت
 أمن: اإلرهابية األعمال جراء من الدوليين واألمن السالم تهدد التي األخطار"الصادر عن مجلس أمن األمم المتحدة بشأن  2309للقرار 

 ".2016الطيران"، الذي اعُتمد في سبتمبر 
برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وقد أعلن معالي وزير الطيران المدني لمصر، السيد شريف فتحي، افتتاح المؤتمر الوزاري 

المنطقة في مستهل هذا العام من خالل إعالن ته خريطة الطريق هذه تستكمل الشوط الهام الذي قطع" جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن
ساسي شرق األوسط وسيكون لها دور أالرياض. وهي تدعم بشدة أيضا خطتي التنفيذ الشاملتين ألمن الطيران والتسهيالت لكل من أفريقيا وال

 ".في تعزيز التعاون والتنسيق اإلقليميين للنهوض بأمن الطيران في إقليمينا كليهما

الوزير عن شكره لرئيس اإليكاو لما تضطلع به هذه الوكالة التابعة لألمم المتحدة من دور ريادي في مجال أمن الطيران، معالي وأعرب 
 يقوم به المكتبان اإلقليميان لإليكاو في كل من أفريقيا والشرق األوسط. مشيدًا بتعزيز الدور الذي

مؤخرًا من التزامات ونفذته من  الدولة شهادة رئيس مجلس اإليكاو اعترافًا بما قطعته إلهدائهاواغتنم رئيس المجلس فرصة زيارته لمصر 
 لقواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية.  إجراءات لتعزيز أولويات مراقبة أمن الطيران وتحسين التنفيذ الفعال

ك وعقد الدكتور آليو كذلك، أثناء إقامته في شرم الشيخ، عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي الحكومة وقطاع الطيران، بما في ذل
ي، ومدير مكتب اإليكاو وزير، السيد شريف فتحالمعالي  رئيس وزراء مصر، وهو لقاء حضرهلقاؤه بمعالي المهندس شريف إسماعيل، 

 اإلقليمي للشرق األوسط في القاهرة، السيد محمد خليفة رحمة.



 

 

 45يمثلون مديرًا عامًا لهيئات الطيران المدني،  35وزيرًا و 27يشدد في الكلمة التي ألقاها أمام رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو، 
أن تتعاون اإليكاو والدول ينبغي دولة عضوا من أفريقيا والشرق األوسط، على أن الخطة العالمية الجديدة ألمن الطيران تحدد األولويات الرئيسية التي 

الالزمة على الصعيد العالمي والجهات المعنية األخرى على تركيز اهتمامها العاجل ومواردها وجهودها عليها، فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات الموازية 
 والوطني والمحلي.

 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء 
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 جهود اإليكاو في مجال أمن الطيران والتسهيالت.
 .مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
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