
 
 
اإليكاو والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة تعززان تعاونهما بشأن مراقبة الحدود 

 وأمن الطيران وقضايا مكافحة اإلرهاب
 للنشر الفوري

المديرة التنفيذية للمديرية التنفيذية  األمينة العامة المساعدة،اتخذت كل من األمينة العامة لإليكاو د. فانغ ليو، و  -17/5/2018مونتريـــــال 
 كس، خطوة هامة اليوم للتصدي للتهديدات الناجمة عن اإلرهاب الدولي.يل كونينسيللجنة مكافحة اإلرهاب السيدة ميش

تبادل المعلومات ويعزز إلى حد كبير التعاون بين المؤسستين يوطد على اتفاق جديد من شأنه أن  وقد التقت القائدتان في مونتريـال للتوقيع
في تيسير تنفيذ القرارات الرئيسية الصادرة عن مجلس األمن بخصوص  يسهمفيما يتصل بمراقبة الحدود وأمن الطيران ومكافحة اإلرهاب، و 

 ت في مجال مكافحة اإلرهاب. االتساق على االستجابا إلضفاءاألولويات الدولية 

ويتماشى مع خطة  2309وضحت األمينة العامة لإليكاو د. ليو "أن هذا االتفاق الجديد يصب مباشرة في دعم تنفيذ قرار مجلس األمن رقم أو 
واالستغالل األمثل للموارد شد اإلرادة السياسية لالستفادة من الخبرات حاإليكاو العالمية ألمن الطيران. كما يتيح لنا سبل التعاون من أجل 

قدرات الدول األعضاء وتعميم ثقافة المسؤولية للنهوض بساعينا ممعًا  سنواصل" دمة للدول األعضاء" وأضافت قائلةوتحقيق أقصى النتائج خ
الجماعية وترسيخها واعتماد استجابات فعالة ومشتركة للتهديدات المتأتية من اإلرهاب الدولي، على أن نستمر في ذات الوقت في تبسيط 

  ا".األغلبية المطلقة من المسافرين الشرعيين الذين ال يشكلون أي خطر على شبكتن خيصر توترشيد عمليات 

تنفيذية. فاالتفاق الجديد ال ال يةكس إلى أن "التعاون مع اإليكاو حيوي بالنسبة لعمل لجنة مكافحة اإلرهاب والمدير يوأشارت السيدة كونينس
و  2341، ومنها القرارات رقم قرارات أخرى صادرة عن مجلس األمنيستجيب بفعالية لبل  2309من ييسر فحسب تنفيذ قرار مجلس األ

أكثر تعقيدًا وأكثر تركيزًا، في بعض الحاالت، على الزيارات التي يقوم بها أعضاء لجنة مكافحة اإلرهاب أصبحت . وقد 2396و  2395
وأصبحت بالتالي تستوجب خبرة متخصصة، بما في ذلك في مجال الطيران المدني". وأضافت قائلة " وبناء عليه، ستواصل  مواضيع معينة.

ستواصل اللجنة و المديرية التنفيذية، من جانبهما، و  ماد على دعم اإليكاو في إجراء زيارات التقييم نيابة عن اللجنة.المديرية التنفيذية االعت
لتنسيق مكافحة اإلرهاب والنهوض اتفاق األمم المتحدة العالمي دعم أعمال اإليكاو بالتنسيق مع مكتب مكافحة اإلرهاب وبما يتماشى مع 

، سواء على مستوى مجلس األمن أو ضمن تفاعلنا مع المنظمات اإلقليمية ودون ةاو من قواعد وتوصيات دولين اإليكيصدر ع بتنفيذ ما
 اإلقليمية والدول األعضاء".

 على المبادرات التعاونية السابقة بين الهيئتين التابعتين لألمم ة عمل مشتركة تبنياالتفاق الجديد بين اإليكاو والمديرية التنفيذية خط عقبوست
ألوساط برنامج للمعلومات المسبقة عن الركاب وضع المتحدة، والتي يجري تنفيذها حاليًا تحت رعاية لجنة مكافحة اإلرهاب، ومن خالل 

 عن طريق زيارات التقييم التي تقوم بها اللجنة. كذا، و ةلطيران العالميا

عزز أهدافها تة التي ست، في الدفع بهذه العملي2017عام  نهاية وقد أسهمت الخطة العالمية ألمن الطيران التي أعدتها اإليكاو وصدرت في
 التعاون الجديدة هذه.  بأداةومقاصدها 

مثل  ،ا في تنسيق االستجابات للتحديات الجديدة والناشئةالتفاق الجديد أن يدعم جهود هيئتينوأفادت د. ليو في ختام كلمتها بأنه " من شأن ا
االتفاق يعكس تركيزنا المشترك على تحديد األولويات هذا التنقل على الصعيد الدولي". ومضت تقول "إن تطور المقتضيات األمنية وتزايد 

دارة هوية المواطنين وتوحيد أساليب تبادل البيانات  يتعلق بأمن وثائق السفر ماذلك بما في ضمن الحلول المستدامة لتسهيل السفر،  وا 
 الخاصة بالركاب على الصعيد الدولي".

 
 



 
كس )يمين الصورة( ياتخذت كل من األمينة العامة لإليكاو د. فانغ ليو )يسار الصورة( واألمينة التنفيذية لمديرية مكافحة اإلرهاب السيدة ميشيل كونينس

حد كبير التعاون بين  هما على اتفاق جديد من شأنه أن يعزز إلىعثر توقيالناجمة عن اإلرهاب الدولي، على إ  خطوة مهمة في اتجاه التصدي للتهديدات 
طائفة واسعة من القرارات الصادرة مع يتسق  على نحوالهيئتين وتبادل المعلومات بشأن مراقبة الحدود وأمن الطيران واالستجابة في مجال مكافحة اإلرهاب 

 عن مجلس األمن.
 

 معلومات للمحررين

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

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

 هدف اإليكاو االستراتيجي الخاص باألمن والتسهيالت
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
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