
 
 

  2021لعام مستقبل أمن الطيران محط تركيز ندوة اإليكاو العالمية ألمن الطيران 
 ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبرو 

 للنشر الفوري

الطيران ومكافحة اإلرهاب وجهات النظر والخبرات في ندوة أمن الم في مجال العتبادل خبراء  - -1٥/٩/2021 ،مونتريـال
اآلراء على  لتبادل اا مهم وفر محفلا مما  ،األسبوع الماضيفي  (AVSEC2021) 2021 لعام اإليكاو العالمية ألمن الطيران

الطيران شبكة تعافى تشبكة الطيران المدني على مستوى العالم بينما  الناشئة علىاألخطار من  الحدوسائل بشأن الدولي  المستوى
  .من جائحة فيروس كورونا

الملزمة لمواصلة أو استئناف  صعوباتلتقييم الفرص والمن نوعها فريدة  فرصةثلثة أيام  تي استمر تال الندوة ههذ ووفرت
 .الطيران منظومةمن  اا مهم جزءاا حيث أصبحت التدابير الصحية  ةالعمليات في خضم جائحة عالمي

كورونا من انتشار فيروس  والحدللحفاظ على سلمة الموظفين والركاب  صعوباتركزت المناقشات على مجموعة واسعة من الو 
 صعوباتومواجهة اللزمة كل ذلك مع الحفاظ على مستويات األمن و  ،في الطلب على السفر الجويالهائلة  واالستجابة للتحوالت

تعزيز مرونة عمليات  سبل بشأنقدم المتحدثون رؤى فريدة من نوعها و  .انخفاض القوى العاملة والقيود المالية بسببيدة جد
البشرية  وجهات النظراالبتكار الذي يتسم بالكفاءة والفعالية من  تشجيعبما في ذلك توضيح طرق  ،اا الطيران للمضي قدم أمن

 .والتشغيلية والمالية

كيفية تعزيز أمن الطيران على وتحدث الحاضرون عن  ،بإحياء الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر تم الحدثواخت  
فرصة الندوة كما كانت  .الرئيسية في أمن الطيران صعوباتج الدروس المستفادة الكيف تعال   وامدى العقدين الماضيين وناقش

 .في قطاع الطيرانعنصرا أساسيا األهمية البالغة للستمرار في جعل األمن والتذكير بإلعادة تأكيد المسؤولية الدولية تجاه الركاب 
 بشكل كبيرلتدابير األمنية برفع مستوى اوالتي سمحت  بذلتها جميع الجهات المعنيةعلى الجهود المشتركة التي  المداوالتوأكدت 

 اا.أكثر قوة واتساق عالميالطيران ال لجعل أمنمّهد الطريق مما  ،في ذلك الوقت

كان لهجمات الحادي عشر من سبتمبر اإلرهابية تأثير هائل " :شاكيتانو قائلا سالفاتوري اإليكاو، السيد رئيس مجلس وقد صّرح 
"إن  وأضاف قائلا  .على أمن الطيران اا دائم اا قد فرضت تغيير . فالدولي وغيرت بشكل كبير المشهد األمني ،على أمن مجتمعنا

جهودنا نحو التعزيز  لتنسيقاالستمرار في االلتزام بإجراءات وأهداف خطة اإليكاو العالمية ألمن الطيران سيكون أفضل ضمان 
 ".المستمر ألمن النقل الجوي الدولي

 .تأثير كبير على نظرتنا للعالم ألحداث الحادي عشر من سبتمبرن كاإليكاو: "األمين العام ل ساالسار،خوان كارلوس  السيد وقال
ذ نضع في و . "عندما أدركوا ما حدث بالفعل بكل معنى الكلمة تلك لحظة صادمة الطيران كانتلعاملين في مجال لبالنسبة ف ا 

يجب أن نستمر في التعهد ببذل قصارى جهدنا لمنع حدوث أي شيء من هذا القبيل  ،اعتبارنا اليوم أولئك الذين فقدوا أرواحهم
 اإليكاووستفتخر  ،من التقدم في األشهر والسنوات المقبلة اا كبير  اا قدر  علينا أن نحرز ه ال يزالأن الجائحة تلقد أظهر  .مرة أخرى

 ".دعماا لتلك الجهود الهامة القطاعالفعال في التعاون القدرة على لتعددية و لبأن تكون حلقة الوصل 

، السيد ديفيد بيكوسكي ومنهم ،المستوى الرفيعيمجموعة واسعة من المتحدثين  2021لعام  ندوة اإليكاو في أمن الطيرانوضمت 
 ،لمكافحة اإلرهابمكتب األمم المتحدة لاألمين العام  وكيل ،السيد فلديمير فورونكوفو  ،الواليات المتحدة فيمدير إدارة أمن النقل 

 ،األمم المتحدةبلمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب لالمساعد والمدير التنفيذي  ةالعام ةاألمين ،السيدة ميشيل كونينكسو 



 

 

المدير العام للمجلس  ،دي أوليفيرا يالسيد لويس فيليبو  ،المفوضية األوروبية فيالمدير العام للتنقل والنقل  ،هنريك هولولي السيدو 
 ،السيدة ويندي نيكسونو  ،جنوب أفريقيا فيبهيئة الطيران المدني  مديرة الطيران المدني ،وزاكالسيدة بوبي و  ،الدولي للمطارات

لهيئة الطيران المدني في جمهورية  ةالعام ةالمدير  ،السيدة تاتيفيك ريفازيانو  ة،النقل الكنديوزارة في ألمن الطيران  ةالعام ةالمدير 
 (.األياتاالمدير العام التحاد النقل الجوي الدولي ) ،لشوالسيد ويلي و   ،أرمينيا

 

 
 

 مصادر للمحررين

  2021ندوة اإليكاو العالمية ألمن الطيران لعام 
 اإليكاو وأمن الطيران

 معلومات عن اإليكاو
لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1944هي إحدى الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام  اإليكاو
قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االتِّساق على لوائحها  12 000تمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من ومنذ ذلك الحين، اع .الدولي

فرصاا  أيضاا كما توفِّر محافل اإليكاو  .الوطنية المتعلِّقة بسلمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية
ة للمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من ق بل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابع

 .للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنّية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياا 

https://www.icao.tv/global-aviation-security-symposium-avsec
https://www.icao.int/security/Pages/default.aspx
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