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على أهمية أمن  سلط الضوءمكافحة اإلرهاب التابعة تاألمم المتحدة لجلسة اإلحاطة المقدمة للجنة 
 الطيران 

 للنشر الفوري

 إلى األمام من خالل اإلحاطة شوطًا هاماً قطعت االستجابة الدولية للتهديدات المتعلقة باإلرهاب  – ٢٤/١٢/٢٠١٨، نيويوركمونتريـال و 
. وشارك في تقديم هذه اإلحاطة األسبوع تابعة لمجلس األمن لألمم المتحدةجنة مكافحة اإلرهاب الالمقدمة للو  المتعلقة بأمن الطيران

األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، ومساعدة األمين العام ومديرة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب  منكٌل  الماضي
)CTED.السيدة ميشيل كوننكس ( 

 ) وعرضت األنشطة التي اضطلعت بها اإليكاو٢٠١٦( ٢٣٠٩وقد سّلطت اإلحاطة الضوء على النتائج المترتبة على قرار مجلس األمن 
المؤتمر الرفيع المستوى الثاني وعقد ، خطة اإليكاو العالمية ألمن الطيرانتلك األنشطة الجهود المبذولة لتنفيذ  من بينفي هذا الصدد. و 
 .٢٠١٨بعد توقيع اتفاق بهذا الشأن في مايو  فيذية للجنة مكافحة اإلرهابتعاون اإليكاو مع المديرية التنوتعزيز ، بشأن أمن الطيران

من خالل تعاوننا الوثيق مع منظمات األمم المتحدة األخرى، تمكّنا من تحسين االستجابة " تلك النجاحات بقولها ت الدكتورة ليووأوجز 
تخفيف من حدة المخاطر، وتبادلنا قدرًا كبيرًا من المشورة والمعلومات العالمية للتهديدات اإلرهابية، وتعاوننا في تنفيذ العديد من أنشطة ال

 والموارد المفيدة في مجاالت أمن الطيران والتسهيالت ومراقبة الحدود".

كما شّددت األمينة العامة على عنصرين هامين مشتركين بين خطة اإليكاو العالمية ألمن الطيران وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، 
 ). PNR) وتطوير قدرات الدول لمعالجة بيانات سجل أسماء الركاب (APIتطبيق ُنظم المعلومات المسبقة عن الركاب ( :هما

إلى تطوير القدرة على جمع بيانات سجالت  صراحةً يدعو الدول  ٢٣٩٦وأضافت الدكتورة ليو في هذا الصدد أن "قرار مجلس األمن رقم 
الوطنية المختصة من  السلطاتضمان تمكين ٕالى و حكام اإليكاو وقواعدها القياسية، االمتثال ألعم سماء الركاب ومعالجتها وتحليلها لدأ

توظيف تلك البيانات بصورة فعالة". واستطردت تقول إن"القرار يشجع الدول األعضاء أيضا على تبادل هذه البيانات مع الدول األعضاء 
أو  ،ى كشف هوية المقاتلين اإلرهابيين األجانب العائدين إلى بلدان المنشأ أو الجنسيةالمالئمة أو المعنية، حسب االقتضاء، للمساعدة عل

 ".المسافرين إلى بلد ثالث لإلقامة فيه مؤقتًا أو بشكل دائم

، ٢٣/٢/٢٠١٨ومن الجدير بالذكر أن القاعدة القياسية الجديدة لإليكاو الخاصة بالتسهيالت، والتي أصبحت واجبة التطبيق ابتداء من 
 هذه القدرات. ما زالت تفتقر إلى ،لألسف ،تقتضي تطبيق نظام للمعلومات المسّبقة عن الركاب. غير أن العديد من الدول

وتحقيقًا لهذه الغاية، تلفت  .تواصل اإليكاو تشجيع الدول على التعاون لتحقيق هذه األهداف على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي معاً و 
، فضًال عن ٩-١٦نتباه الحكومات بانتظام إلى ارتباط هدف تعزيز إدارة وثائق الهوية بهدف التنمية المستدامة لألمم المتحدة رقم اإليكاو ا

 مساهمته في حماية حقوق اإلنسان من خالل تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي والقانوني. 

 .و إلى أن التعاون بين منظمات األمم المتحدة لن يكون كافيًا دون دعٍم مواٍز له من الدولوانطالقًا من هذه المرحلة، أشارت الدكتورة لي
هذه وقالت في هذا السياق "يحدوني التفاؤل بأن بوسعنا تبني نهٍج موحٍد أقوى بتقديم المساعدة في مجال األمن إلى الدول التي تحتاج 

لفوائد االجتماعية االقتصادية المتنوعة التي من شأن استثماراتها في مجال األمن نعزز وعي الحكومات با. ولكن يجب أيضًا أن المساعدة
 أن تثمر عنها".

وكان برفقة األمينة العامة خالل زيارتها ممثُل كندا في مجلس اإليكاو ورئيس لجنة المجلس المعنية بالتدخل غير المشروع، السيد 
لجوي لإليكاو، السيد بوبكر جيبو، ونائب مدير شعبة أمن الطيران والتسهيالت، السيد مارسيال باجيه، باإلضافة إلى مدير إدارة النقل ا

 سيلفان لوفواييه.
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جلسة ومساعدة األمين العام ومديرة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب، السيدة ميشيل كوننكس،  ،الدكتورة فانغ ليو، لإليكاواألمينة العامة قدمت 

استعرضتا فيها النتائج المترتبة على قرار مجلس حيث في نيويورك،  ٢٠/١٢/٢٠١٨إحاطة مشتركة للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن في 
خطة اإليكاو العالمية المبذولة لتنفيذ  الجهودَ ) وما اضطلعت به اإليكاو من أنشطة في هذا الصدد. وشملت األنشطة المذكورة ٢٠١٦( ٢٣٠٩األمن 

بعد توقيع  تعاون اإليكاو مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهابوتعزيز  المؤتمر الرفيع المستوى الثاني بشأن أمن الطيرانوعقد  ألمن الطيران
 .٢٠١٨اتفاق بهذا الشأن في مايو 

 
 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
 شتى في الدولي المدني للطيران والمنظم اآلمن التطور لتعزيز ١٩٤٤ عام في ُأنشئت المتحدة، لألمم التابعة المتخصصة الوكاالت إحدى هي اإليكاو
. األخرى األولويات من العديد بين من البيئة، وحماية الطيران وسعة وكفاءة وأمن لسالمة الالزمة واللوائح القواعد وضع المنظمة وتتولى. العالم أنحاء

 .المدني الطيران مجاالت جميع في دولة ١٩٢ عددها البالغ األعضاء دولها بين للتعاون محفل بمثابة هي والمنظمة

  باألمن والتسهيالتهدف اإليكاو االستراتيجي الخاص 
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 :لالتصال

 فيلبين أنطوني السيد
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