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سنة ثقافة األمن

للنشر الفوري
مونتريـــــال – 2020/12/21 ،اختتمت األمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي الدكتورة فانغ ليو الندوة السنوية الرابعة لإليكاو بشأن
أمن الطيران ( )AVSEC2020بإعالن عام " 2021سنة ثقافة األمن".
وفي المالحظات الختامية أثناء الندوة االفتراضية التي اختتمت يوم الجمعة من األسبوع الماضي وضمت أكثر من  1500خبير ومسؤول
عالمي في مجال أمن الطيران ،أشارت الدكتورة ليو إلى أن الهدف الشامل لمبادرة سنة ثقافة األمن سيتمثل في إذكاء الوعي باألمن في
عمليات الطيران ،وفي حث القطاع بأكمله على التفكير والتصرف بطريقة تراعي الجوانب األمنية.
وشددت على أن "فعاليات خاصة ومتعددة الوكاالت سوف تجرى ،وستكملها سلسلة من األنشطة العالمية واإلقليمية التي تركز على االبتكارات
في مجال األمن االلكتروني ،ونظم الطائرات غير المأهولة ،والشحن الجوي ،واالنتعاش بعد الجائحة".
وأكدت على ما يلي" :من قادة القطاع إلى العاملين في الخطوط األمامية ،ومن سائقي سيارات األجرة إلى أولئك الذين يعملون في المتاجر
في المطارات ،على الجميع المشاركة في هذا الجهد ألن األمن مسؤولية الكل".
باإلضافة إلى كون عام  2021سنة ثقافة األمن ،ذكرت الدكتورة ليو جمهورها بأن العام المقبل سيصادف أيضا الذكرى العشرين لهجمات
 11سبتمبر ( )9/11على الواليات المتحدة التي أفضت الى انبالج عصر أمن الطيران الحديث.
واختتمت حديثها قائلة" :إن التركيز الواجب على تاريخ  ،9/11وما يعنيه ذلك بالنسبة للطيران ،سيساعدنا في اذكاء الوعي باألمن بطريقة
شاملة والبناء على مواطن قوتنا ونحن نقوم حاليا بمواجهة الوضع الطبيعي الجديد".
وفي معرض الحديث عن التحديات والظروف التي حاقت بعام  2020والناجمة عن الجائحة ،والحديث عن الندوة ،أبرزت الدكتورة ليو الجهود
المكثفة التي بذلتها اإليكاو في هذا الصدد والخطوات التي حققتها وتطرقت في حديثها إلى التحديات والفرص التي فرضتها جائحة فيروس
كورونا على العاملين في مجال الطيران.
وباإلضافة إلى ذلك ،شددت األمينة العامة لإليكاو على أن وتيرة االبتكار المطلقة ،من حيث األجهزة والتعلم اآللي وغيرها من أوجه التقدم،
"تتسارع إلى حد ال يمكن ألحد أن يرتاح مكتوف األيدي ضامنا في افتراضاته كيف ستكون سمات ووظائف أمن الطيران في غضون عشر
سنوات".
واختتمت الدكتورة ليو كلمتها بتشجيع الجميع على "اتخاذ إجراءات ملموسة ووضع أهداف طموحة لدعم تنفيذ ثقافة أمن فعالة في مجال
الطيران".
ضمت ندوة أمن الطيران لعام  2020لفيفا واسع النطاق من الخبراء الرفيعي المستوى ،بما في ذلك الدكتورة رانيا ليونتاريدي ،ضابط برتبة
متقدمة لإلمبراطورية البريطانية ،والمديرة العامة للطيران المدني في إدارة النقل بالمملكة المتحدة؛ والسيد ديفيد بيكوسكي ،مدير إدارة أمن النقل
بالواليات المتحدة؛ والسيدة ميشيل كونينس ،األمينة العامة المساعدة والمديرة التنفيذية ،في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب باألمم

المتحدة؛ والسيد هنريك هولولي ،المدير العام ،التنقل والنقل في المفوضية األوروبية؛ والسيد لويس فيليب دي أوليفيرا ،المدير العام لمجلس
المطارات الدولي.

معلومات للمحررين
صفحة الندوة السنوية لاليكاو بشأن أمن الطيران)(AVSEC2020

اإليكاو – أمن الطيران
صفحة سنة ثقافة األمن (YOSC2021) 2021

معلومات عن اإليكاو
منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشأتها الحكومات في عام  1944لمساعدتها
في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي .ومنذ ذلك الوقت ،اعتمدت الدول أكثر من  12 000قاعدة وتوصية دولية من
خالل اإليكاو ،مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة شبكة عالمية
حقيقية .وتوفر محافل المنظمة أيضا فرصا عديدة لتقديم المشورة المتخصصة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي الق اررات
في الحكومات وممثلي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من الجهات المعنية المعترف بها رسميا
في قطاع النقل الجوي.
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