
 
 

 الهدف لتحقيق الرئيسية العمل بنودة العمومية لإليكاو تصادق في دورتها األربعين على الجمعي
  التسهيالتو  العالمي الطيران ألمن االستراتيجي

 للنشر الفوري

العمومية  جمعيةلل األربعين الدورة أثناء التسهيالتو  باألمن المتعلقة الموضوعات من واسعة طائفة الدول تأقرّ  – ٨/١٠/٢٠١٩ ،الـمونتري
 .التنفيذ بتعزيز العالمي االلتزام يؤكد - الطيران أمن حول جديد إلعالن الواسع ودعمها األجل الطويلة أهدافها يعكس مما العام، هذا يكاوإلل

 تتميز نوعها من فريدة استجابة وهي الجوي، النقل قطاعفي  اإللكتروني األمنب اإليكاو الخاّصة استراتيجية على دقتاوص الدول بترحَّ  كما
 التي تأتي في حينهاالردود و  الشريكة، هيئات اإلنفاذو  الحكومية الجهات جميع بين التنسيق وتحسين المعلومات، بتبادل تتعلق رئيسية بأهداف

 .ذات الصلة واألحداث المخاطر على والمتوافقة

 المناقشات في دولة ١٦٠ من أكثر بمشاركة ،)GASeP( الطيران ألمن العالمية للخطة السرعة وجه على يكاواإل تسليم كذلك ت الدولدوأيَّ 
 الدول جميع تشجيع في األهمية بالغ أمر وهو التنفيذ، في المحرز التقدم عن لإلبالغ آلية إلنشاء يكاولإل العامة مانةاأل مبادرة تمودعَّ  ،الحية
 .٢٠٣٠و ٢٠٢٣و ٢٠٢٠ للسنوات للخّطة الطموحة هدافاأل بلوغ على

للخّطة العالمية ألمن  القوي التأييد هذا لتلقيها البالغ امتنانها عناإليكاو  تعرب" قائلة:، األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو شّددتو 
 اإلرهاب، مكافحة ووكاالت الدول، توقعات انيلبي الهام العالمي المورد لهذا ينالمتسارع والتنفيذ اإلعداد أن إلى اطمئنانها مّرة أخرىو  ،الطيران

 ".اإلنفاذ في الدوليين المصلحة وأصحاب

 الحدود، ومراقبة السفر اتجواز  تحديث مجال في ةالمستمر  يكاواإل ألعمال الدول تأييد التسهيالتو  األمن مجال في األخرى التطورات وشملت
 ).TRIP( المسافرين هوية تحديد برنامج استراتيجية إطار في بالهوية، الصلة ذات األساسية والبنية

 لتعزيز يكاولإل العامة المفاتيح دليل إلى العالم أنحاء جميع في الحكومية السلطات انضمام بضرورة التوصية الدول دتأيّ  ،ذلك إلى باإلضافةو 
 .ةاإللكتروني السفر اتجواز  أمن

المعلومات المسبقة  أنظمة تنفيذ بشأن تضاعف جهودها الرامية إلى توعية الدول أن يكاولإل أّنه ينبغي على واضح اتفاق أيضاً  هناك كانو 
 ).٢٠١٧( ٢٣٩٦ المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرار مع تمشياً  ،)API( عن الركاب

 جملة في ت،حثَّ  والتي بالبشر، االتجار لمكافحة المتعّلقة بالتسهيالت حكاماأل وتنفيذ تطوير بشأن اً جديد قراراً  العمومية الجمعية اعتمدتو 
 .الدول لمساعدة اإليكاو اإلرشادّية التي أعّدتها موادال واستخدام الموضوع، بهذا الصلة ذات التاسع الملحق أحكام تنفيذ على الدول أمور،

 ألمن الشاملة اإلقليمية التنفيذ خطة تطبيق في المحرز للتقدم العمومية الجمعية دعمإذ الحظنا  للغاية ممتنين كنا لقد"وأضافت الدكتورة ليو: 
 التسهيالتو  الطيران أمن للتحديات في مجال للتصدي إقليمية آليات إنشاء أهمية على األعضاء دولنا وأكدت، أفريقيا في التسهيالتو  الطيران

 ".أفريقيا في

 المنعقد الطيران منأل الثاني المستوى الرفيع المؤتمر عن الصادرة التوصيات تناول في االيكاو استمرار العمومية الجمعية دتأيّ  أخيًرا،و 
 الوطنية األهداف وتحقيق ،اإللكتروني األمن إدارة على العمل ومواصلة الداخلي، للتهديد التصدي على االهتمام زوتركّ . ٢٠١٨ عام في

 في مجال ولوياتاأل من وغيرها األمن، لتدقيق العالمي للبرنامج شاملةال مراجعةال واستكمال ،العالمية ألمن الطيرانالخّطة  في المنعكسة
 .الطيران أمن

 



 

 بأهداف تتميز والتي الجوي، النقل لقطاع اإليكاو في مجال األمن اإللكتروني استراتيجية للجمعية العمومية أثناء الدورة األربعين الدول تأقرّ 
 حينها في الردود التي تأتيو  الشريكة، هيئات اإلنفاذو  الحكومية الجهات جميع بين التنسيق وتحسين المعلومات، تبادلب تتعلق مختلفة

 .الصلة ذات واألحداث المخاطر على والمتوافقة

 
 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو
م لتعزيز التطور اآلمن والمنظَّ  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

اية البيئة، من للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٣العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  بين

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

 لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 + ١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠الهاتف الثابت: 
 +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦الهاتف المحمول: 

 ICAO@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 

 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:
 @wraillantclark تويتر:
 /linkedin.com/in/raillantclark إن: لينكد
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