
 

  

 لتهديدات الناشئة اتتناول االبتكار و  ٢٠١٩ندوة اإليكاو العالمية ألمن الطيران لعام 
 للنشر الفوري

هذا   اإليكاوهيئات أمن الطيران في العالم لالجتماع في مقر إدارات و حضر ممثلون عن أبرز  – ٢٢/٩/٢٠١٩ ال،ـمونتري
أمن في مجال الحلول المبتكرة شعر "حيث ركزت الندوة على  ٢٠١٩األسبوع لحضور ندوة اإليكاو العالمية ألمن الطيران لعام 

 ."الطيران
 المرتبطة بهذه الفعالية الفعلي  واستطالعات الرأي في الوقتوحلقات العمل واألنشطة وحلقات النقاش العروض وقد وّجهت 

ا بالفعل توزيعهأمن الطيران واآلليات الالزمة اآلن أو التي يتم مستوى في تحسين مطروحة لتحديات الإلى ااهتمام المشاركين 
 .ة هذه التحدياتلمواجه

 اً ر التهديدات يجب أيضتطوّ ل في ظ" د رئيس مجلس اإليكاو الدكتور أولوميو بينارد أليو في كلمته االفتتاحية قائالً شدّ قد و 
 عملية تنقيح : "كل المخاطر المرتبطة بها" وأضاف قائالً حّدة لضمان التخفيف من  (SARP) تغيير القواعد والتوصيات الدولية

األهداف المرتبطة  تدعم" التسهيالت"والملحق التاسع  "األمن"الملحق السابع عشر  كل من الواردة فيللقواعد والتوصيات الدولية 
 ".تعديالت على التدابير األمنية على الصعيدين الوطني والمحليإدخال أمن الطيران وٕادارة الحدود ويتطلب ب
سنوات عديدة وأن التعقيد خالل أن التهديدات مثل األجهزة المتفجرة المرتجلة كانت مصدر قلق بالغ بأبرز رئيس المجلس قد و 

كشف مبتكرة. كما أكد على أن التهديدات الناشئة تعكس التوافر  وسائلإلخفاء المتطورة تتطلب اأساليب المتزايد لألجهزة و 
 .مستخدمينواسعة من الها من خالل قاعدة استخدامالمتزايد ألجهزة معينة والمعرفة المتزايدة بكيفية 

للتدخل في  (UAS) المخاطر المرتبطة باستخدام نظم الطائرات بدون طيار مؤخراً  على سبيل المثال زادتومضى يقول: "ف
 عنالمعلومات  بادلعاجًال لهذه التهديدات وت اً لدول أن تولي اهتمامنبغي ليو عمليات الطيران وحتى لمهاجمة منشآت الطيران. 

 .وحلول الكشفمن حدة المخاطر أساليب التخفيف 
لفتت االنتباه إلى أن كل من ه الفعالية، مالحظاتها الختامية لهذمعرض في و ليو  فانغتورة أما األمينة العامة لإليكاو، الدك

) قد طرحا ٢٠١٦( ٢٣٠٩وقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  " الصادرة عن اإليكاومن الطيرانالعالمية ألخطة "ال
وضمان  اقبةر مالمخاطر واالبتكار والتكنولوجيا والبشأن تقييم المستخلصة  ستنتاجاتالواة تتعلق بالمناقشات هاماعتبارات 

 .الجودة وبناء القدرات
المجاالت أبرز بالنسبة لنا اليوم وقد تشجعت اإليكاو بفضل حقيقة أن  حاسمةهذه كلها أولويات "قائلة: الدكتورة ليو وعلقت 

من  ٥٥٠ هذه الفعالية نحوهنا حيث حضر معالجتها كانت ممثلة تمثيال جيدا عنية بقطاع الطيران المالتابعة لو حكومية ال
 الخبراء". 

أمن الحدود وأمن الطيران في هذه مجاالت ترتبط بحقيقة أن هذه هي المرة األولى التي تجتمع فيها ٕاذ أشارت الدكتورة ليو بو 
في األمم المتحدة واإليكاو أعربت عن تقديرها مجددا ألن جميع الدول األعضاء فقد الندوة العالمية التي تتسم باألهمية والتأثير 

أن الندوة العالمية بو  )"٢٠١٧( ٢٣٩٦في قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة منصوص عليها المسؤوليات الموجب ملزمة "ب
 .ةل المقبلاعممة فيما يتعلق باألرؤى قيّ  طرحتقد  ٢٠١٩ألمن الطيران لعام 

  ٢٠١٩ندوة اإليكاو العالمية ألمن الطيران لعام ة في فعاليإدراجه الذي تم قطاع الطيران" يوم مشاركة "تنسيق ونتائج أبرزت كما 
المبتكرين المبتدئين صغار على أهمية ربط المبادرات الحكومية ب "أمن الطيرانمجال البتكار في لمجموعة العمل "زت حيث ركّ 



الُمدن المتمحورة حول "  آلثار األمنية المرتبطة بنمو مرافقاستكشاف اللمطارات"  مجلس الدولي"الومن األمثلة على ذلك قاد 
على جهود شركات الطيران التابعة لها لتطوير وتلبية متطلبات  "اتحاد النقل الجوي الدولي" على نطاق واسع وركز "المطارات

 مليها التجارب الحديثة للركاب. األمن والتسهيالت المتزايدة التي تُ 
من رته الجهة التي وكل ابتكار أظهعن التهديدات كل تقرير جديد ، وفي ضوء : "مما ال شك فيهقائلةً  صرحت الدكتورة ليوكما 
 لطيران".تشكل أداة قّيمة لتنسيق الجهود في مجال اها هذا األسبوع ستخصيصن الموارد التي تم فإ ،إلحاق األذى بناا شأنه

 
مشارًكا.  ٥٥٠ نحو) التي استقطبت الصورة (يسار ٢٠١٩الندوة العالمية ألمن الطيران لعام افتتح و يالدكتور أولوميو بينارد أل اإليكاو،رئيس مجلس 

 ختامية.ت مالحظات وقدم للفعاليةخالل اليوم األول يادات" المناقشة العامة للق") الصورة فانغ ليو (يمين ةالدكتور  ،لإليكاو ةالعام ةاألمين تقادو 

  مصادر معلومات للمحررين
  عن اإليكاو معلومات

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي  ١٩٤٤اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
بين العديد من في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البيئة، من 

  دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٣األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
  ھدف اإليكاو االستراتيجي ألمن الطيران

 "مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب
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