
 

 

 طة طريق أمن الطيران التي أعدتها اإليكاو إلقليمي األمريكيتين والكاريبيير إقرار خ
 للنشر الفوري

الوكالة هذه طة طريق ألمن الطيران أعدتها يإليكاو د. فانغ ليو بإقرار خر العامة لبت األمينة رح   -8/8/2018 بنما سيتي ومونتريـال،
طة ي(، مشددة على أن خر SAM( وأمريكا الجنوبية )NACCالمتخصصة التابعة لألمم المتحدة إلقليمي أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي )

 (.GASePألمن الطيران ) ةوخطة اإليكاو العالمي ية واإلقليميةنق بين البرامج واألهداف الوطالطريق تلك ستوف  
، السيد كارلوس روبيووزير الحكومة، وافتتح مؤتمر اإليكاو اإلقليمي ألمن الطيران، الذي استضافته بنما، األمينة العامة لإليكاو د. فانغ ليو و 

 .تبيتانكور أليكسس ، السيد لبنما نيابًة عن رئيس بنما. وشارك في تلك المناسبة أيضا وزير األمن العام
( التي تحولت إلى مجاالت تركيز أساسية GASePالرئيسية المحددة في الخطة العالمية ) في كلمتها أمام المؤتمر، األولويات ،برزت د. ليووأ

 للمنظمة والدول األعضاء فيها وغير ذلك من الوكاالت.
عمومية الجمعية الدورة األخيرةلل رات جديدة عنبصدور قرا الماضيتينوأكدت د. ليو على أن " أمن الطيران شهد تحواًل رئيسيًا خالل السنتين 

( وقرار مجلس GASePطة العالمية )خوأضافت " إن ال ".دعم فعالية واستدامة هذا القطاع لمتحدة، تنص علىاإليكاو ومجلس األمن باألمم ل
 مشروع التي تستهدف الطيران المدني."الغير أفعال التدخل ع ًا التخاذ إجراءات أكثر اتساقًا وفع الية لمنتينأساسًا ميوفران معًا  2309األمن 

كا يكا الشمالية والوسطى والكاريبي وأمر يطة طريق أمن الطيران اإلقليمية الجديدة أن تحسن التنسيق فيما بين دول إقليمي أمر يومن شأن خر 
تحديات وثغرات وموارد في ما يتصل به من و التي تم التعهد بها مؤخرًا والمتعلقة تحديدًا بالتنفيذ  تبااللتزاماالجنوبية. حيث أشادت د. ليو 

 هذين اإلقليمين والدول األعضاء فيهما.
عن أعمال  تتمخضطة الطريق الجديدة سوف ير بها في جميع أرجاء العالم، وأن خوأشارت أيضًا إلى أن اإليكاو تشهد دينامية مماثلة يحتذى 

 مهمة في المستقبل بالنسبة لعدد من الدول. ودعت حكومات تلك الدول "إلى االنفتاح فيما يتصل بقبول المساعدة من أجل تعزيز التنفيذ على
 مر بالتدريب أو التكنولوجيا أو التوجيه والتأكد من االستدامة الكاملة للحلول المطروحة".لمستوى المحلي سواء تعلق األا

ذ  الطيران، شددت مجددًا على أن الخطوة األولى األساسية  نسلطت د. ليو الضوء على منتديات اإليكاو اإلقليمية للتنسيق في مجال أموا 
طة الطريق اإلقليمية الجديدة على أوسع نطاق ممكن لدى جميع أصحاب المصلحة. ير ( وخGASePتتمثل في التعريف بالخطة العالمية )

المنظمات والبلدان بين اصل تيسير تنسيق أنشطة المساعدة وبناء القدرات فيما بين الجهات المانحة والدول الشريكة، و وأضافت أن اإليكاو ستو 
  ."عدم ترك أي بلد وراء الركب" تها المتواصلةادر ما يتفق ومبيدة بفالمست

كدت د. ليو أعم مشاريع المساعدة ذات الصلة، دطوعية لسهامات مالية وكندا على ما قدمتاه من إ ةاألمريكيوبعد أن شكرت الواليات المتحدة 
، لدى الدول أمن الطيران في المجالين التشغيلي والتنظيمي ن العاملين فيمهنييالما يكفي من لة في "ضمان وجود على أولوية اإليكاو المتمث

 واإلبقاء عليهم."
أمن الطيران خالل ندوة أمن حرز من  تقدم في مجال من الطيران وما ي  وذك رت د. ليو الحاضرين بأن اإليكاو ستنظر في الخطة العالمية أل

 ."القادم لذين سينعقدان تباعًا في مونتريـال في شهر نوفمبرلرفيع المستوى الثاني ألمن الطيران االوالمؤتمر  2018الطيران لعام 
موحة إال بفضل اإلرادة السياسية المستدامة على أعلى المستويات وأنهت كلمتها بالقول "إن الخطة العالمية ألمن الطيران لن تحقق أهدافها الط

 الحكومية وفي أوساط الطيران."
 لقواعدللربط عن طريق الطيران المدني الدولي واالمتثال الدور الهام بنما، أجرت د. ليو محادثات ثنائية مع رئيس بنما بشأن  وأثناء زيارتها إلى

عن تقديره  ريالفي مجال التنمية االقتصادية االجتماعية. وأعرب صاحب الفخامة خوان كارلوس فا أساسيين اإليكاو باعتبارهما عاملي تمكين
 آلراء د. ليو مؤكدًا أن رؤية بنما لتطوير الطيران المدني تتماشى تمامًا مع األهداف االستراتيجية لإليكاو.



المدير العام لسلطة الطيران مع و  ،اإلنابة، السيد لويس ميغيل هينكابيية العامة لقاءات أخرى مع وزير الشؤون الخارجية بوعقدت األمين
الهياكل األساسية ما يتصل بذلك من احتياجات على صعيد السيد ألفريدو فونسيكا مورا، ركزت على النمو المتوقع للنقل الجوي و  ،المدني

 الوطنية للتخطيط. اضمن استراتيجياتهفوائد إذا أدمجت الدول متطلبات تطوير الطيران ما سيتحقق من للطيران و 
تها وكانت أوجه القصور الحالية التي كشف عنها برنامج التدقيق في بنما من المواضيع الهامة التي تطرقت إليها األمينة العامة خالل محادثا

تلك  ممثلوالسلطات المحلية. وشددت د. ليو على دعم اإليكاو لتيسير تقويم الوضع في أقرب وقت ممكن، حيث أكد لها ممثلي الثنائية مع 
اإلدارة العامة للطيران المدني أن خطة إجراءات تصحيحية ستعرض على اإليكاو في غضون األسابيع القليلة و رئيس الدولة فيهم  السلطات بمن

 القادمة.
 نائبةالمع ، و ، السيد ديفيد بيكوسكيبالواليات المتحدة األمريكية أيضًا، أثناء وجودها في بنما، مع مدير إدارة أمن النقلوتباحثت د. ليو 

الدعم  لوري ماكدونالدز. وأثناء تلك اللقاءات الثنائية نوقشت مسألة مواصلة ةالسيد ،من النقل بوزارة النقل الكنديةوزير سالمة وأل المساعدة
 التسهيالت فضاًل عن إعداد مبادرات جديدة لمعالجة القضايا الناشئة وبناء القدرات في بلدان اإلقليم.ألنشطة األمن و المتبادل 

أمن  رباني، وكذلك بنائب مدير فابيوالسيد رون و تيكاو السيد ملفين سينالزيارة بالمديرين اإلقليميين لإل طوال مدةوكانت د. ليو مصحوبة 
 يي.السيد سيلفان لوفوا ،الطيران والتسهيالت

 (NACCكا الشمالية والوسطى والكاريبي )يأمر  يوكان مؤتمر اإليكاو في بنما أول حدث متعدد األقاليم يجمع بين قادة أمن الطيران في إقليم
 دولة عضوًا وثالث منظمات دولية.  40مندوب يمثلون  200حضره أكثر من حيث (، SAMكا الجنوبية )ير وأم

 ( وللمواضيع ذات الصلة التي نوقشت في المؤتمر.GASePطة الطريق اإلقليمية للخطة العالمية )ير بإعالن يدعم خر وتوِّج المؤتم
 

 
إليكاو اإلقليمي ألمن الطيران في بنما سيتي، بنما. وقد أكدت د. ليو في كلمتها أمام أكثر من األمينة العامة لإليكاو د. ليو تفتتح مؤتمر ا

( تتضمن إطارًا طموحًا لتعزيز أمن الطيران الدولي خالل السنوات المقبلة، GASePمشارك على أن خطة اإليكاو العالمية ألمن الطيران ) 200
طة الطريق من شأنها أن تساعد دوائر أمن الطيران على تنسيق ير والتسعين المحددة في خ وأن اإلجراءات االثنين والثالثين والمهام األربع

بشأن  2309 واستجاباتها على نحو أفضل، ومواءمتها بقدر أكبر من الفعالية مع مقتضيات قرار مجلس األمن باألمم المتحدة رقمخططها 
والمؤتمر  2018ت أيضًا إلى أن المنظمة ستحقق مزيدًا من التقدم ضمن الخطة العالمية في ندوة أمن الطيران لعام مكافحة اإلرهاب. وأشار 

 .القادمذين سينعقدان في مونتريـال في نوفمبر لثاني ألمن الطيران الرفيع المستوى الال
 
 
 



 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام 
الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران والمنظم للطيران المدني 

دولة في  191وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
 جميع مجاالت الطيران المدني.

 خطة اإليكاو العالمية ألمن الطيران
 (NACCمكتب اإليكاو اإلقليمي ألمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي )

 (SAMمكتب اإليكاو اإلقليمي ألمريكا الجنوبية )
 مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
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