
  

 

 أمن الطيرانيعتمد قواعد قياسية حديثة في مجال مجلس اإليكاو 
 للنشر الفوري 

ــال  ـــ ـــ ـــ ـــ والتوصيات الدولية على القواعد  (18) رقم التعديلالتي انعقدت مؤخرًا  225خالل دورته اعتمد مجلس اإليكاو  -٦/٥/2022مونتريـ
 )الملحق السابع عشر التفاقية الطيران المدني الدولي(. "أمن الطيران" –لملحق السابع عشر المنصوص عليها في ا

في الفترة انعقد افتراضأيًا (، الذي AVSECP/32أمن الطيران ) خبراء من مقترحات االجتماع الثاني والثالثين لفريق (18التعديل رقم )نشأ  وقد 
متناسأأأأأأأبة مع  "أمن الطيران" –في الملحق السأأأأأأأابع عشأأأأأأأر المحددة  ، من أجل ضأأأأأأأمان أن تدون التدا ير4/٦/2٠21إلى  31/5/2٠21من 

 لطيران المدني.ا يواجههالخطر الذي مستوى 

غالبية  تدون باعتباره التاريخ الذي سأأأأيصأأأأبر فيه سأأأأاريًا، باسأأأأتثناء أي ج ء  18/٧/2٠22، حدد المجلس يوم (18التعديل رقم )اعتماد  ولدى
في حدود ، (18التعديل رقم ) يكون  باإلضأأأأأأأأافة إلى ذلك، قرر المجلس أنو قبل ذلك التاريخ.  اعتراضأأأأأأأأها عليه سأأأأأأأأجل  قدالدول األعضأأأأأأأأاء 

 .18/11/2٠22في  واجب التطبيق سريانه،

. 2٠21 في ، على النحو الذي أ رزه عام اإليكاو للثقافة األمنيةالُمحكمة يئة أمن الطيران في ضأأأأأأأأأروريًا  نصأأأأأأأأأراً عتعد الثقافة األمنية القوية و 
 .المؤسساتتنفيذ وتدامل ثقافة أمنية فعالة في  يةلثقافة األمنلجديد مخصص   ندوسيضمن إدخال 

 التي تتضمنهالألحكام ضمن التطبيق المتسق من قبل الدول ومشغلي الطائرات توس العامة مقصد السياسة ةالجديدالقياسية القاعدة ضر ستو و 
 .(AOSP) " رامج أمن مشغلي الطائرات"

للدشف األمني المالئمة ساليب ألفي هذا التعديل إلى تع ي  أمن الطيران من خالل ضمان تطبيق الدول لوتهدف قاعدة قياسية جديدة أخرى 
 اف المتفجرات واألجه ة المتفجرة.كتشاللحقائب المشحونة على ا

 ينبغي إعداده وتنفيذه وتحديثه. العناصر األساسية لبرنامج مراقبة جودة أمن الطيران المدني الوطني الذي قاعدة قياسية جديدة حدد تأخيرًا، و 

 



 
 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
 .دولة على التعاون فيما  ينها ومشاركة أجوائها لتحقيق المنفعة المتبادلة 193تابعة لألمم المتحدة تساعد هي وكالة  )اإليكاو( منظمة الطيران المدني الدولي
، ظل ما تقدمه من دعم، وما تضطلع به من دوٍر تنسيقي، يساعد البلدان، من خالل الجهد الد لوماسي المقرون بالجهد 1944ومنذ ت سيس اإليكاو في عام 

نمو ة فريدة من نوعها، ُيعتدَّ  ها وُيعتمد عليها، في التنّقل جّوا، لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع أنحاء العالم، حف ًا للالفني، على تحقيق شبك
 .المستدام، وتع ي ًا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي، أينما حّط  الطائرات وطارت

لجديدة المذهلة في مجال الطيران وتدنولوجيا الدفع، بات النقل الجوي يعتمُد، أكثر منه في أي وق  ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة، واال تدارات ا
ت الدولية. وتعمل مضى، على ما تقدمه اإليكاو من دعم بالخبراء، وما تصدره من اإلرشادات الفنية والد لوماسية، متوخّيًة رسم مستقبل جديد وُمثير للرحال

ا لدي تتمكن من تلبية النداء، فتراها توّسع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة وأصحاب المصلحة من األطراف الفنية، هادفًة اإليكاو على تجديد ذاته
 .إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية، وإتاحة حلول فعالة ومستدامة

 
 سهيالت، هدف استراتيجي لإليكاواألمن والت
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