األخبار
االتحاد الدولي للنقل الجوي يدعو إلى إيجاد بدائل لحظر نقل األجهزة اإللكترونية
 29مارس  ،2017مونتريال ،كندا :دعا االتحاد الدولي للنقل الجوي (اإلاياتا  ،الحكومات حول العالم إلايجاد
بدائل للقرار الذي اتخذته كل من الوالايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤخرا ،بمنع نقل األجهزة اإللكترونية
الكبيرة على متن رحالت جوايّة معيّنة تنطلق من مناطق الشرق األوسط وشمال أفرايقيا.
جاء ذلك خالل كلمة القاها أليكساندر دو جونياك المداير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي
أمام لجنة الشؤون الخارجية في مونترايال ،التي سلّط فيها الضوء على الحاجة للحفاظ على ثقة العموم بأمان
قطاع الطيران العالمي والذي ايش ّغل ايوميا  100ألف رحلة ايوميا بمطلق السالمة واألمان.
وقال أليكساندر دو جونياك" :تفتقر هذه اإلجراءات إلى أي فعالية عالوة على كونها غير مقبولة كحل طوايل
األمد للتعامل مع التهدايدات التي من المفترض أنها تهدف للحد منها .لذا ندعو الحكومات إلى التعاون مع
القطاع من أجل استنباط منهجيات تسمح بالحفاظ على السالمة واألمن دون مصادرة األغراض الشخصية
للمسافراين".
وأضاف دو جونياك" :بدأ المسافرون وشركات الطيران اآلن بطرح تساؤالت منطقية بخصوص هذا القرار،
مثال لماذا ال تضع الوالايات المتحدة األمرايكية والمملكة المتحدة قائمة مشتركة بالمطارات المشمولة؟ وكيف
ايمكن للحواسب المحمولة أن تكون آمنة على متن بعض الرحالت بعينها دون األخرى ،بما فيها رحالت
تنطلق من المطار ذاته؟ ول َم ال ايتم العمل على تطواير منهجية لمسح األجهزة اإللكترونية بطرايقة فعالة (وهو
أمر ممكن بالتأكيد ؟ ببساطة ،إن الوضع الحالي ليس مقبوال وسيكون له تأثير سلبي على أهم ركائز قطاعنا،
أال وهي الثقة بين المسافراين وخطوط النقل الجوي .لهذا ايجب العمل على إايجاد طرايقة بدايلة أكثر كفاءة في
أسرع وقت ممكن ،وعلى الحكومات التصرّف بسرعة".
وعبّر االتحاد الدولي للنق ل الجوي كذلك عن استيائه من سواية اإلجراءات التي تعتمدها الحكومات لضمان
األمن ،والتي ال تؤتي النتائج المطلوبة منها كما ايجب.
وبهذا الصدد ،قال دو جونياك" :سارعت مختلف الجهات في القطاع إلى التواصل مع بعضها لتطبيق
المتطلبات الجدايدة ،ما ش ّكل تحدايا كبيرا بسبب االفتقار إلى المشاورات المسبقة وسوء التنسيق من طرف
الحكومات".

ولطالما كان االتحاد داعيا لتعزايز أساليب تبادل المعلومات والتنسيق بخصوص اإلجراءات األمنية بين
الحكومات وجهات القطاع ،وهو ما علّق عليه دو جونياك بالقول" :في حين تقع مسؤولية األمن على
الحكومات بالدرجة األولى ،غير أننا حرايصون على سالمة وأمن المسافراين والطواقم والطائرات ،األمر
الذي ايتمثل أحد أبرز محاوره في توفير المعلومات بكفاءة عالية ،مع مشاركتها بين الحكومات والقطاع بكل
فعالية ،فهذه هي الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون وصول اإلرهابيين إلى الطائرات ،بل إلى المطارات كذلك".
كما أن التعاون بين القطاع والحكومات من شأنه تحقيق نتائج أفضل بكثير ،حيث أ ّكد دو جونياك" :بالتأكيد ال
ترايد الناقالت الجواية معرفة أسرار الدول ،ولكنها إذا ما أتيح لها فهم الهدف الذي تنشد الحكومات تحقيقه فهي
تستطيع المساعدة في تحقيق هذه األهداف بحكم خبراتها التشغيلية والعملية".

التعاون الدولي
كان القرار رقم  2309الصادر عن مجلس األمن في األمم المتحدة قد ح ّدد أهم التحدايات األمنية التي ايواجهها
قطاع الطيران ،وف ّوض المنظمة الدولية للطيران الدني ( ICAOبمهمة صياغة خطة أمنية عالمية لقطاع
النقل الجوي (. GASeP
وعلّق جونياك بالقول" :تع ّززت القناعة بأهمية خطة من هذا النوع نظرا للفجوات التي تنطوي عليها
اإلجراءات الحكومية المتخذة مؤخرا ،لذا ايجب على الدول تزوايد المنظمة الدولية للطيران المدني بكل الدعم
المطلوب إلعداد هذه الخطة العالمية في أقرب فترة ممكنة .كما أنّه ايمكن البدء قبل إعداد الخطة عبر تحسين
أطر التعاون األمني الدولية ،وفي هذا السياق ستناقش الدول األعضاء في المنظمة خالل شهر ماايو القادم
تعدايالت محتملة على الملحق رقم  17التفاقية شيكاغو بحيث ايصبح تبادل المعلومات أمرا مطلوبا ،السيما
وأنّه من المفترض بالواقع األمني على مدى السنوات القليلة الماضية أن ايش ّكل حافزا إضافيا ايدفع الحكومات
لدعم ذلك".
-اياتا -
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االتحاد الدولي للنقل الجوي ’اياتا‘ يمثل  260شركة طيران والتي تمثل بدورها نحو  %83من النقل الجوي العالمي.

