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 تستهدف التي المشتركة األمنية الجهود انز يعز   والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم ومكتب اإليكاو
 اإلرهابية واألنشطة الدولي تجارال مكافحة 

 الفوري للنشر

 المعني المتحدة األمم لمكتب التنفيذي والمدير ،ليو فانغ ةالدكتور  ،لإليكاو ةالعام ةاألمين تاتخذ - 2/5/2018 ولندن، مونتريـال
 عبر الجريمةو  الدولي اإلرهاب مكافحة تستهدف التي العالمية لجهودل ا  تعزيز  اليوم   هامة خطوة   ،فيدوتوف يوري السيد ،والجريمة بالمخدرات
 .الوطنيةالحدود 

بينهما  المعلومات وتبادل التعاونفي زيادة توطيد  اآلن سهمت  من شأنها أن  جديدة تفاهم مذكرةعلى  توقيعلل لندن فين مسؤوالال التقىوقد 
نفاذ و  الحدود مراقبةفيما يخص  األمنية األولويات عن  .الجنائية العدالةتطبيق و  القانونا 
 الطيران أمن مدير نائب، ييافو و ل سيلفان السيد لندن إلىخالل زيارتها صحبها التي و  ،الدكتورة ليو لإليكاو العامة األمينةجدير بالذكر أن و 

 تحسين هذه التفاهم مذكرة بموجب تحقيقها ينبغي التي الرئيسية األولويات بين من": نأ أوضحت ،اإليكاوب الجوي  النقل بإدارة والتسهيالت
 والتهديدات المشروع غير تجارواال المشروع غير التدخل وأعمال اإلرهاب ضد الطيرانإلى حماية رامية ال الحالية جراااتاإل وفعالية نطاق
 ."األخرى األمنية

 ثقافة ععلى نطاق أوس والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم ومكتب اإليكاو ترّسخ أنالبد  ،بذلك للقيام": شّددت الدكتور ليو قائلةو 
 وترشيد تبسيط مواصلةعلى ذاته  الوقتالحرص في مع  ،التهديدات من األنواع لهذه ةوالجماعيفعالة ال ستجاباتواال الجماعية لمسؤوليةا

 ".شبكتنا داخلالركاب الشرعيين  عظمم  ل السفر تصاريح
 تعزيز على تساعد أن يمكن اإليكاوو  والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب بين الشراكةإن " قائال : فيدوتوف السيد أشارقد و 

 غيربضائع وال المخدرات اكتشاف على وقدراتها ،دوالمقص   والعبور المنشأ بلدان في المطاراتب تعمل التي ،القانون إنفاذ وكاالتإمكانات 
 ا  خطر ممن يشكلون  والركاب المتاجرون يسعى حيث حيويا تشكل هذه المسألة عنصرا  " :أضاف". و اعتراض سبيلهاو  والمجرمين المشروعة

 تحدياتتمثل  المتنامي ربطوال خذة في التزايداآل ركابال أعداد أن كما ،اإلجرامية في األنشطة الجديدة النقل وسائل استغاللإلى  كبيرا
 أو األمتعة بداخلة جودالمو  أو الركاب التي يحملهاتلك  سواا ،مشروعةال غير غيرها من البضائعو  المخدرات شحن مواجهة في جديدة

 .والبريد السريع" البريدية الطرود طريق عن أو الخاصة الطائراتعلى متن  أو الجوي الشحن ة عبرنقولالم
 وكالتينال بين السابقة التعاون مبادرات لىإ والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم ومكتب اإليكاو بين الجديدة التفاهم مذكرة ستندوست
 برنامج وضعل المتحدة لألمم التابعة اإلرهاب مكافحة لجنة رعاية تحت وناجح وثيق بشكل انتعاونت اللتين ،المتحدة لألمم تابعتينال

بشأن المعلومات المسبقة عن  الدولية القواعد القياسية اإليكاو دوتحدّ . توجيهية مبادئمن ه وما يتصل ب الركابالمسبقة عن  المعلومات
 بالمخدرات المعني المتحدة األمم لمكتب التابع بالمطارات االتصال لمشروعبالنسبة  عملية آثارعلى  لبرنامجاهذا ينطوي  كما ،الركاب

 اإلنتربول(.) الجنائية للشرطة الدولية والمنظمة العالمية الجمارك منظمة مع بالشراكة تنفيذه يجري الذيو  ،(AIRCOP) والجريمة
 المتطلبات  مثل ،والناشئة الجديدة للتحديات منسق شكلب ستجابةلالما تبذله الوكالتان من جهود  الجديد االتفاق زيعزّ  أن المتوقع ومن

استدامة  أكثر حلول إليجادلدى الوكالتين  مشتركةال ولوياتاألبيشكل االتفاق إقرارا   كما. ل الدوليــالتنقّ  وزيادةاآلخذة في التطور  األمنية
دارة السفر وثائق أمن ذلك في بما ،السفر تسهيلل  .الركاب بيانات لتبادل ةلدوليالمعايير ا وتوحيد المواطنين هوية وا 

  



 عاوقّ  ،فيدوتوف يوري السيد ،(UNODC) والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم لمكتب التنفيذي والمدير ،ليو فانغ ةالدكتور  ،لإليكاو ةالعام ةاألمين
 الوطنيةالحدود  عبر الجريمة ومكافحة ،الطيران أمن مجال في للدول مشترك دعمما تقدمه وكاالتهما من  لتعزيز جديد اتفاق على لندن في اليوم
 .باإلرهاب ةقترنالم مسائلوال

 
 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
اآلمن والمنظم لتعزيز التطور  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام 

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاا العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفااة وسعة الطيران وحماية
 ي جميع مجاالت الطيران المدني.دولة ف 192العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاا البالغ عددها 

 هدف االستراتيجي لإليكاو "األمن والتسهيالت"ال
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراا الركب"
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