تتوجه بكلمة إلى اتفاق األمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة اإلرهاب بشأن الطيران
األمينة
العامة لإليكاو ّ
ّ
واجراءات مواجهة الجائحة
للنشر الفوري

مونتريـال -2020/8/28 ،في الكلمة الرئيسية التي ألقتها اليوم أثناء االجتماع الخامس على مستوى مدراء هيئات اتفاق األمم المتحدة العالمي
تطرقت األمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو ،للتحديات التي طرحتها جائحة كوفيد 19-على النقل الجوي،
لتنسيق مكافحة اإلرهابّ ،
والسياحة والتجارة ،وآثارها على الجهود التي تبذلها البلدان لمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظّمة.
واستهلّت الدكتورة ليو كلمتها باسترعاء االنتباه إلى جهود اإليكاو المتواصلة والنشطة لنقل أحدث المعلومات المتعلّقة بمكافحة اإلرهاب وبالطيران
المعنية.
الميسر الرئيسي بين الدول والمنظمات
بصورة منتظمة أثناء تف ّشي الجائحة ،ولالضطالع بدور
ّ
ّ
الهوية ،ووثائق السفر ،واإلدارة
أن
ّ
ئيسية في هذا المجال تكمن في تسهيالت النقل الجوي التي تتعلّق بإدارة ّ
"األولوية الر ّ
ّ
وشددت الدكتورة ليو على ّ
المعجل للطائرات والرّكاب وأعضاء الطواقم ،وجميع النواحي المتعلّقة بالكشف على
التخليص
إلى
باإلضافة
،
د
الحدو
اقبة
ر
م
لعمليات
الة
الفع
ّ
ّ
األمتعة والبضائع ومعالجتها".
أهمية قيام
أن اإليكاو لم تنف ّ
ك ّ
بقوة على ّ
أن األهداف المتعلّقة باألمن والتسهيالت شديدة الترابط ،و ّ
وأ ّكدت األمينة العامة لإليكاو على ّ
تشدد ّ
الوطنية للتسهيالت أثناء تف ّشي الجائحة ،مدعومة بالتعاون عبر القطاعات القائم
الوطنية للتسهيالت والبرامج
فعالية اللجان
ّ
ّ
الدول بالحفاظ على ّ
المعنية المالئمة األخرى.
الوطنية ألمن الطيران المدني وغيرها من الجهات
على النتائج مع اللجان
ّ
ّ
خاصة باألمن والتسهيالت أثناء انتشار جائحة كوفيد ،19-كما أصدرت
منصات للمعلومات والرصد
أن "اإليكاو أقامت أيضاً
وأشارت إلى ّ
ّ
ّ
التصدي ذات الصلة بالجائحة".
حيوية لمراقبة مخاطر إجراءات
إرشادية ذات صلة وموارد
مبادئ
ّ
خاصة بالتنفيذ وهي ّ
ّ
ّ
تقدم
واسترعت الدكتورة ليو االنتباه إلى ّأنه في حين
ينصب الكثير من التركيز حالياً على كوفيد ،19-تواصل اإليكاو أيضاً السعي لتحقيق ّ
ّ
المحسن للحدود واعداد قواعد قياسية جديدة بشأن بيانات سجالت أسماء الركاب ) (PNRبما يتسق مع قرار مجلس األمن
على مستوى األمن
ّ
التابع لألمم المتحدة .)2017( 2396
مهمة حين اعتمد مجلسنا التعديل رقم ( )28على الملحق التاسع
وأبلغت المسؤولين المجتمعين ب ّأنه "في شهر يونيو ،بلغت هذه األعمال معلمة ّ
باتفاقية شيكاغو ،الذي ينشئ إطا اًر دولياً لنقل بيانات سجالت أسماء الركاب وتبادلها".
أن الجائحة قد ّأدت مؤقتاً إلى انقطاع االتصال بين معظم أنحاء العالم ،تواصل اإليكاو تشجيع الدول وتمكينها من التعاون على الصعيدين
ورغم ّ
بشدة هدف األمم
أن إنشاء عمليات إلدارة تحديد
الهوية تتسم بالفعالية يدعم ّ
ّ
اإلقليمي ودون اإلقليمي .كما ّأنها تسترعي انتباه الحكومات إلى ّ
المتحدة للتنمية المستدامة  ،9-16الذي يتعلّق بحماية حقوق اإلنسان من خالل تحسين اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي والقانوني.
أن "اإليكاو ستواصل إثبات ريادتها والتزامها في جميع المسائل المتعلّقة بالسياسات العامة ألمن
وفي ختام كلمتهاّ ،
شددت الدكتورة ليو على ّ
فإنني متفائلة
الطيران العالمي والتنظيم ووضع القواعد القياسية ومراقبة الجودة وعمليات التدقيق والمساعدة والتدريب .وفيما ننظر نحو المستقبلّ ،
التوصل إلى عالم أكثر سالماً وازدها اًر
جداً بقدرتنا على مواصلة تعزيز قدرات الدول ومواردها في مجال مكافحة اإلرهاب على الصعيد العالمي ،و ّ
لنا جميعاً ،بواسطة األساليب الجديدة للعمل المشترك والتحالفات األقوى".
السيد فالديمير فورونكوف ،االجتماع اإللكتروني التفاق األمم المتحدة
وقد ترأس وكيل األمين العام لمكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهابّ ،
للتقدم سريعاً في العمل على إعداد قواعد قياسية بشأن سجالت أسماء
العالمي لتنسيق مكافحة اإلرهاب .وأشاد بالجهود التي بذلتها اإليكاو ّ
الخاص بالسفر.
الركاب ،على الرغم من الصعوبات المتأتية عن جائحة كوفيد ،19-كمساهمة أساسية في برنامج مكافحة اإلرهاب
ّ
السيدة ميشال كونينكس،
السيدة ميشال باشليه ،وكيلة األمين العام ومفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،و ّ
وتميز االجتماع بمشاركة ّ
ّ
األمينة العامة المساعدة والمديرة التنفيذية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب ) .(CTEDكما شارك فيه أيضاً رئيس لجنة مجلس األمن

وقدم رؤساء مجموعات العمل الثماني
التابع لألمم المتحدة المنشأة عمالً بالقرار  1267والرئيسان المشاركان لمجموعة أصدقاء ضحايا اإلرهابّ .
ير مرحلياً بآخر المستجدات للمشاركين الـ 150ـ في االجتماع من األعضاء والمراقبين ال43
التابعة لالتفاق العالمي لتنسيق مكافحة اإلرهاب تقر اً
في االتفاق العالمي.

تطرقت األمينة
في الكلمة الرئيسية التي ألقتها اليوم أثناء االجتماع الخامس على مستوى مدراء هيئات اتفاق األمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة اإلرهابّ ،
العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو ،للتحديات التي طرحتها جائحة كوفيد 19-على النقل الجوي ،والسياحة والتجارة ،وآثارها على الجهود التي تبذلها البلدان
أن الجائحة قد ّأدت مؤقت ًا إلى انقطاع االتصال بين معظم أنحاء العالم ،تواصل اإليكاو تشجيع الدول وتمكينها
لمكافحة اإلرهاب والجريمة المن ّ
ظمة .ورغم ّ
بشدة هدف
أن إنشاء عمليات إلدارة
الهوية تتسم بالفعالية يدعم ّ
ّ
من التعاون على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي .كما ّأنها تسترعي انتباه الحكومات إلى ّ
األمم المتحدة للتنمية المستدامة .9-16

مصادر معلومات للمحررين
الخاصة بجائحة كوفيد19-
منصة اإليكاو
ّ
ّ
تقرير فرقة عمل مجلس اإليكاو إلنعاش قطاع الطيران

معلومات عن اإليكاو

منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشئت في عام  1944لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران
المدني الدولي في شتى أنحاء العالم .وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،من بين العديد من
األولويات األخرى .والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  193دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
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