
  
 

 مجلس اإليكاو يصّدق على خطة عالمية جديدة ألمن الطيران
 للنشر الفوري

، وذلك على الخطة العالمية ألمن الطيران األولى من نوعها هتصديقبمجلس اإليكاو خطوة تاريخية  اخط -١٥/١١/٢٠١٧مونتريـــــال 
الطيران  ومنشآتطائرات بضائع و و بهدف تحسين مستوى التنسيق واالستجابة والتخطيط الدولي لمواجهة التهديدات التي تتربص بركاب 

  .المدني

أولومويا بينارد أليو على أهمية الخطة قائال: "ستساعد هذه الوثيقة االستراتيجية الجديدة الدول وقد أكد رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور 
على إنماء الثقافة والقدرات و في مجال أمن الطيران مع الدول األخرى والوكاالت األمنية المعنية، التنسيق تعزيز  علىإليكاو افي األعضاء 

  أطر المراقبة وضمان الجودة." تحسينعلى دور التكنولوجيات واالبتكارات الجديدة فضال عن تركيز ال زيادةو األمنية 

 مراعاةلاألهداف والنتائج على نحو منتظم  جميعاستعراض وتعديل  حيث سيجريمؤشرات وتواريخ محددة،  أيضاطار هذا اإل فيُوضعت و 
 أمن الطيران. واجهتشتى أنواع التهديدات الجديدة والناشئة التي 

وتحسين هذه الوثيقة الحية والحساسة على أساس التعاون  صقل"لقد شجع مجلس اإليكاو األمانة العامة على مواصلة  قائالوتابع أليو حديثه 
التنفيذ  علىمتطلبات المساعدة  إيالء االهتمام الواجب لجميعمع  ،لجهات األمنية المعنية في جميع أنحاء العالمالوثيق والمستمر مع الدول وا

 وبناء القدرات في األقاليم التابعة لإليكاو."

إلى الدول األعضاء والمنظمات الدولية لكي  بإحالتهاالمجلس  أِذن، ٢٠١٧وعقب االستعراض األول للخطة العالمية ألمن الطيران في يونيو 
االستراتيجيات  على من الردود عن موافقتها على نطاق عمل الخطة وغرضها وكذلكفي المائة  ٩٦ تحيث أعرب ،تدلي بتعليقاتها عليها

 ها تباعا.حسينوالتي سيتواصل ت المرتبطة بهاواألهداف العالمية 

إلى إعداد هذه الوثيقة االستراتيجية نزوال عند  سارعت األمانة العامة لإليكاو" ، إنومن جانبها، قالت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو
تحقيق  فيأهميًة كبرى ستكون لها االلتزامات واإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها الحكومات الوطنية  وٕاناألعضاء،  دولالطلب المجلس و 

لإليكاو  القائمة إلى سائر الخطط العالميةهذه الخطة الجديدة  ستنضم". وأضافت قائلة األثر والقيمة اإلجمالية للخطة العالمية ألمن الطيران"
مجلس األمن  قرارات، واألهم من ذلك، أّن هذه الخطة تستجيب مباشرة لمختلف ككلالمنظومة كفاءة بسعة و المتعلقة بسالمة الطيران و و 

 ".توقعات بهذا الشأنمن لإليكاو مجلس األمن ما أعرب عنه لو أمن الطيران ومكافحة اإلرهاب علقة بالمت

وتدعو اإليكاو من خالل الخطة العالمية ألمن الطيران الدول وقطاع الطيران وسائر الجهات المعنية إلى اتخاذ اإلجراءات على المستويات 
 األمن. -حق السابع عشر باتفاقية الطيران المدني الدوليالدولية واإلقليمية والوطنية من أجل رفع مستوى تنفيذ المل

، أساسيةإجراء في إطار خمس نتائج  ٣٢تندرج ضمن مهمة  ٩٤ما مجموعه  ضمّ طة طريق تير أنه سيتم إعداد خ كذلكأكدت األمينة العامة و 
لألهداف المرسومة على مدى السنوات  متيناً  أساسا رسيستدور مركزي في إطالق الخطة العالمية ألمن الطيران، إذ  الخريطةوسيكون لهذه 

 .٢٠١٩المقبلة وصوال إلى الدورة األربعين للجمعية العمومية لإليكاو المقرر انعقادها سنة  الثالث

التنسيق مع مجلس  المنظمةالستراتيجية العالمية لمكافحة اإلرهاب التي وضعتها األمم المتحدة، ستواصل ا اإليكاو في وتماشيا مع إسهامات
دوما إلى جمع الشركاء من القطاعين األمن الدولي ومختلف لجانه بشأن جميع األولويات المتعلقة بالطيران وأمن الحدود، كما ستسعى 

 تقديم الخدمات الموثوقة للمجتمعات واالقتصادات على حد سواء.في استمرار شبكتنا نضمن بفضل مساهماتهم الذين  ،الخاص والعام

 



دولة. صّدق مجلس اإليكاو اليوم على الخطة العالمية ألمن الطيران األولى من نوعها على اإلطالق، وذلك بهدف  ٣٦جلس اإليكاو الذي يتألف من م
مشجعا األمانة العامة  الطيران المدني،ومنشآت طائرات و تحسين مستوى التنسيق واالستجابة والتخطيط الدولي لمواجهة التهديدات التي تتربص بركاب 

، مع إيالء وتحسين هذه الخطة على أساس التعاون الوثيق والمستمر مع الدول والجهات األمنية المعنية في جميع أنحاء العالم بلورةلإليكاو على مواصلة 
 ناء القدرات في األقاليم التابعة لإليكاو.متطلبات المساعدة في التنفيذ وباالهتمام الواجب ل

 
 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة 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. ١٩١العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 مجلس اإليكاو
 األهداف االستراتيجية لإليكاو حول األمن والتسهيالت في مجال الطيران

 )USAPالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (
 :لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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