
 

 لقي كلمة أمام لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهابت لإليكاو األمينة العامة
 للنشر الفوري

التابعة لمجلس  (CTC) جلسة إحاطة افتراضية عقدتها أمس لجنة مكافحة اإلرهابفي  - ٣/12/2٠2٠ ،ونيويورك مونتريـــــال
 حيث في هذا المجال، على التطورات الرئيسيةالضوء فانغ ليو  ةالدكتور  إليكاول ةالعام ةاألمين طتسل  ، ألمم المتحدةفي ااألمن 
 خطرمن تخفيف ال بينهما من أجلال فع  الالتعاون توطيد على  (CTED) بوالمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهااإليكاو عملت 

 .المدني الدوليالطيران على التهديدات اإلرهابية 

وقد ، أسوأ أزمة عالمية في تاريخ الطيران الدولي 2020ام في ع تواجه قد اإليكاوإلى أن "بداية كلمتها أشارت الدكتورة ليو في و 
المستمرة  يةإلرهاباالتهديدات األخذ في االعتبار مع ، العمليات الجوية الحيويةاستمرار لضمان لهذا الوضع بسرعة وفعالية استجبنا 

المنبثقة عن اإلرشادات التوصية الرئيسية وتجدر اإلشارة إلى أن  .أمن وتسهيالت الطيران مجالي مطرد فيالتقدم الإحراز كيفية و 
في جراءات التي تتخذها الدول اإلتهدف إلى تنسيق  (CART)ن" الطيراقطاع نعاش إل اإليكاو التي أعدتها "فرقة عمل مجلس

للتسهيالت  الوطنية لجان الة الرقابة األمنية والتنسيق بين جهز تعزيز أوتدعو البلدان إلى ، للتصدي للجائحة النقل الجويقطاع 
 ".والتصدي لها ئحةالجاالناجمة عن مخاطر ال للتسهيالت الحتواءبرامج الوطنية وال

عن األعمال التهديدات للسلم واألمن الدوليين الناجمة "بشأن  2309فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم و 
في مجال ًا المحرز مؤخر التقدم  في مالحظاتها أمام لجنة مكافحة اإلرهابالدكتورة ليو تناولت ، "أمن الطيران فيما يخص اإلرهابية

 ةومراجع من الداخل اتالتهديدعالج على وجه الخصوص الذي ، بما في ذلك التعديالت على الملحق السابع عشر ،أمن الطيران
أنه  أيضاً وأكدت  .االبتكارموضوع مع التركيز على ، 2019والندوة العالمية الثالثة ألمن الطيران في عام  دليل أمن الطيران

دت الدول التزامها بمعالجة تهديدات أمن الطيران بشكل جد  ، 2019إليكاو في عام للجمعية العمومية لخالل الدورة األربعين 
 2309 :خالل اعتماد إعالن جديد بشأن أمن الطيران يدعم قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدةالمخاطر من واحتواء أفضل 

 .للطيران المدني اإللكترونيوأول استراتيجية عالمية لألمن ، 2482و 2396و 2395و 2341و

وهي إحدى ، في مجال األمنتعزيز الوعي والثقافة اإليكاو األربعين طلبت من  العمومية على أن "الجمعية أيضاً طت الضوء وسل  
 ."عام الثقافة األمنية"هو  2021عام  أعلنا أنولذلك فقد ، (GASeP) "لخطة العالمية ألمن الطيرانا"في األولويات الخمس الرئيسية 

ثقافة األمن  بشأن العمليةعاليات للفأعضاء لجنة مكافحة اإلرهاب ومشاركتهم في البرنامج العالمي بالتأييد من جانب بت كما رح  
 .2021طوال عام 

مع قرار ًا لجنة مكافحة اإلرهاب أنه "تمشيفي معرض كلماتها في  ليو ةالدكتور أوضحت ، بتشديد األمن على الحدودفيما يتعلق و 
 (28) رقممن خالل التعديل ، (PNR)ب أسماء الركابشأن سجالت جديدة قواعد قياسية اإليكاو اعتمد مجلس ، 2396مجلس األمن 

ب أسماء الركاالخاصة بسجالت الجديدة هذه القواعد القياسية  وستشكل .اتفاقية شيكاغوب التسهيالت"" —التاسع لملحق ا على
وغيرها من الجرائم مما يساعد الدول على منع الجرائم اإلرهابية ، البيانات الواردة في هذه السجالتلنقل وتبادل  اً إلزامي اً دولي اً إطار 

 .الخطيرة وكشفها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها

http://webtv.un.org/watch/counter-terrorism-committee-virtual-open-briefing-on-aviation-security/6213680804001/
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اإليكاو دت الدكتورة ليو على التعاون الممتاز مع المديرية التنفيذية لمكافحة اإلرهاب وجددت التزام شد  ، في مالحظاتها الختاميةو 
وكذلك األنشطة األخرى التي تقودها المديرية التنفيذية ، التنفيذيةالمديرية التي تجريها تقييم الخبراء للمشاركة في بعثات البتوفير 

 .التابع لألمم المتحدة "االتفاق العالمي لمكافحة اإلرهاب" لة في إطارالمشك   عملالفي إطار مجموعات 

وال سيما ، المجالفي هذا مبادرات الاإلرهاب في العديد من مكافحة لالتعاون مع مكتب األمم المتحدة نجاح كما شددت على 
لمساعدة الدول األعضاء في تعزيز قدراتها على كشف اإلرهابيين  "السفرفي سياق أنشطة مكافحة اإلرهاب لألمم المتحدة ابرنامج "

 .2396بما يتماشى مع قرار مجلس األمن رقم 

إلى الحفاظ على دعمكم السياسي  كموأدعو ، "أود أن أشكر بحرارة لجنة مكافحة اإلرهاب :الدكتورة ليو ، قالتفي ختام كلمتهاو 
براز أهمية أمن الطيران والتسهيالت لجميع، لإليكاوالقوي والقّيم  عادة التأكيد على دورنا القيادي وا   " ء.الدول األعضا وا 

المالحظات على  ،للمديرية التنفيذية لمكافحة اإلرهاب ةالتنفيذي ةالمدير و األمين العام  مساعدة، السيدة ميشيل كونينكس وأكدت
وال سيما  واإليكاو،تعزيز الشراكة الوثيقة بين المديرية التنفيذية من أجل على جهودها المستمرة  هاشكرتو  ،ليو ةلدكتور ل االفتتاحية

ناقش حيث ت  ، نيابة عن لجنة مكافحة اإلرهاب المديرية التنفيذيةالتي تضطلع بها قطرية التقييم الزيارات في  اإليكاومشاركة على 
 .النهوض بهاوسب ل  الصادرة عن اإليكاووالمواد اإلرشادية القواعد والتوصيات الدولية خاللها  بشكل روتيني

ممثلون من وزارة النقل بالمملكة إلحاطة لهذه االجلسة الرئيسية واإليكاو خالل المديرية التنفيذية لمكافحة اإلرهاب  يوانضم إلى ممثل
تنفيذ  الرامية إلىالمختلفة األنشطة  فيآخر المستجدات عرضوا حيث ، واإلنتربول المتحدة لمكافحة اإلرهابومكتب األمم  المتحدة

 .المتحدةالتابع لألمم مجلس األمن  كل من قراري

والواليات أعضاء لجنة مكافحة اإلرهاب الذين يمثلون بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمغرب واالتحاد الروسي والمملكة المتحدة  وتوّجه
كما شجعوا الدول  .ز منذ االجتماع األخيروالمديرية التنفيذية على التقدم المحر  اإليكاو بالتهنئة إلى المتحدة واالتحاد األوروبي 

الدول األعضاء على مواجهة  اتقدر للنهوض ب المبذولة جهودالاألخرى األعضاء في األمم المتحدة على زيادة دعم المنظمتين في 
 .والتصدي لها ت اإلرهابية التي يتعرض لها الطيران المدني الدوليالتهديدا

 



 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها صة التابعة لألمم المتحدة، أ نشهي إحدى الوكاالت المتخص   (منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو

دولية من  ةوتوصي قاعدة 12 000كثر من ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أ في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي.
األمر الذي يسمح به سالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاوخالل 

صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل عديدة لتقديم المشورة المتخص  ًا فرصًا أيضر محافل المنظمة توف  و تحقيق شبكة عالمية حقيقية. 
الجهات المعنية  لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك منمع صانعي القرارات في الحكومات وممث  

 في قطاع النقل الجوي. المعترف بها رسمياً 

الوضع بية التي يواجهها طيران المدني و التهديدات اإلرها" بشأن اإلرهابعقدتها لجنة مكافحة التي فتراضية االحاطة اإلجلسة 
( ومتابعة األحكام المتعلقة بالطيران المدني في قرار المجلس 2016)لعام  2309القائم ومدى تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

 "(201٧)لعام  2396 رقم
 األمن والتسهيالت ياالستراتيجي في مجالاإليكاو هدف 
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