
 
 

 المقاتلين اإلرهابيين األجانب اتحركتفي جهود األمم المتحدة للحد من  دور هامب يكاواإل اضطالع
 للنشر الفوري

 ،المتحدة بنيويوركفي مقر األمم  ييناإلرهابسفر برنامج األمم المتحدة لمكافحة االفتتاح الرسمي ل خالل – ٩/٥/٢٠١٩ ،يوركونيو  الـمونتري
النقل  قطاع متبادلة فيالو  الهامةولويات من األ الطيران وتسهيل حركة الركاب هما أن أمن ،يكاولإل األمينة العامة ،فانغ ليودكتورة ال تأكد

المحددة في و  المرتبطة بذلكاألولويات  العمل على تحقيقفي  اإليكاوالخطوط العريضة للتقدم الذي أحرزته  وسّلطت الضوء على ،الجوي
 .(FTFs)  المقاتلين اإلرهابيين األجانب يخصفيما  ٢٣٩٦و ٢٣٦٨و ٢٣٠٩و ٢١٧٨قرارات مجلس األمن الدولي 

الواردة في  (SARPs) للقواعد والتوصيات الدوليةهذا المجال بالتعديالت المتتالية  ها فيجهودليو "لقد استرشدت وكالتنا في دكتورة ال توقال
 ،تحسين أمن السفرل هامة"هذه أدوات  قائلة وأضافت والتي تركز بشكل مباشر على تسهيل سفر الركاب". ،من اتفاقية شيكاغو التاسعالملحق 

 ".يل النقل الجوي وأولويات األمنفيما يتعلق بتسه اتمن مسؤولية الحكوم حيويةوتغطي مجاالت 

وعلى  ،)٢٠١٦( ٢٣٩٦اليوم بشكل أساسي على قرار مجلس األمن رقم  ييناإلرهابسفر برنامج األمم المتحدة لمكافحة  حفل تدشينركز وقد 
 ،(PNR)  أسماء الركاب توجه التحديد دعوته الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى تطوير قدراتها على جمع ومعالجة وتحليل بيانات سجال

 .لديها السلطات الوطنية المختصة تقديمها إلىباإلضافة إلى 

 الذين يشكلونلمسافرين ا للتمكن من اكتشاف للغاية بين البلدان على أنه أمر مهمأسماء الركاب  تسجال بيانات تقديم مسألة ُينظر إلىهذا، و 
على  أمام الحاضرينالدكتورة ليو شددت  إال أن ًا،الذين ال يشكلون خطر لمسافرين ل بالنسبة في الوقت ذاته تيسير األمرمخاطر عالية مع 

 .المنشودةاألهداف تحقيق جميع الفجوات و  سدمن أجل  دولالمن جانب  فعليةفي هذه المجاالت بالتزامات جهود األمم المتحدة  مواكبةوجوب 

جميع الدول برامج فعالة  لكي تضعة يقو قانونية  ةدفع أعطىقد  ٢٣٩٦م على أنه "على الرغم من أن قرار مجلس األمن رق أيضاً وشددت 
إلى  أيضاً  عنايتهمووجهت  .سجالت أسماء الركاب دولة بيانات ٢٦ سوى حالياً  تطلبه ال يجب علينا أن ندرك أن ،سجالت أسماء الركابل

 ،(API) "الركاب المسبقة عن معلومات"ال) بشأن ٢٠١٤( ٢١٧٨رقم  التابع لألمم المتحدةقرار مجلس األمن ذلك في الدعوة الوثيقة الصلة ب
المسبقة  معلوماتم النظا حالياً  لديهادولة  ١٩٣البالغ عددها  اإليكاومن الدول األعضاء في  دولة ٦٨ ال يوجد سوى"ه مشيرة إلى أن

 .الركاب عن

اتفاقية "ـب) التسهيالت( التاسعفي الملحق  الركاب المسبقة عن معلوماتقاعدة قياسية خاصة بال قد وضعت بالفعل اإليكاووألقت الضوء على أن 
التي ستنتاجات بأن االًا علم ،٢٠١٨في فبراير هذه القاعدة القياسية واجبة التطبيق أصبحت وقد  ،(اتفاقية شيكاغو) "الطيران المدني الدولي

في وقت الحق هذا  " ستقدم تقريرها عن هذا األمرأسماء الركاب سجالتبقاعدة اإليكاو القياسية عن فرقة العمل الخاصة ستتوصل إليها "
 .العام

سجالت أسماء و  المعلومات المسبقة عن الركاباألعمال المتعلقة بملتزمة بالمساهمة في  يكاواإل تظل: "ةقائل اليو حديثهدكتورة ال تواختتم
"لكن يجب على كل المشاركين في هذا وأضافت قائلة ". سفر اإلرهابيينبرنامج األمم المتحدة لمكافحة والمشاركة بنشاط في تنفيذ  ،الركاب

 دولنا األعضاء." تحظى بتأييدإال إذا كانت نتائجه  د أن يدركوا أن تعاوننا لن يكون فعاالً و الجه

 التي حضرتاألمم المتحدة  والجهات الشريكة فيبترحيب كبير من جانب جميع الدول  يكاولإل األمينة العامةها تقوبلت الكلمة التي ألقو 
المعلومات المسبقة برنامجي  وتنفيذ إعدادالحالية والمستمرة في الزخم نحو لمساهمات على ا يكاوإلل معن امتنانه ممثلوهاوأعرب  ،االجتماع

 .سجالت أسماء الركابو  عن الركاب

 

https://www.un.org/cttravel/


 
يرتكز على  برنامجالنجاح  تشدد على أن لبرنامج األمم المتحدة لمكافحة سفر اإلرهابيينالرسمي  التدشينفي حفل  ،الدكتورة فانغ ليو ،األمينة العامة لإليكاو

 .٧/٥/٢٠١٩قر األمم المتحدة في م في (API) المعلومات المسبقة عن الركابو )PNR(أسماء الركاب  تسجال إلرشادات اإليكاو بشأن تنفيذ الدول

 
 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو

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

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٣بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

  إليكاول ةستراتيجيأحد األهداف اال -ت تسهيالالمن الطيران و أ
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 قسم االتصاالترئيس 

aphilbin@icao.int 
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 ICAO@ تويتر:

 كالركالسيد وليام رايالنت 
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 

 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:
 @wraillantclark تويتر:
 /linkedin.com/in/raillantclark إن: لينكد
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