
  
 

 شل حركة المقاتلين اإلرهابيين األجانبلتنفيذ أحكام اإليكاو واإلنتربول ضرورة 
 للنشر الفوري

في الكلمة التي ألقتها أمام الجمعية  الدكتورة فانغ ليو األمينة العامة لإليكاوصّرحت  – ١٠/٢٠١٩/ ٢١ ،ال وسانتياغوـمونتري
قرارات مجلس األمن الدولي التابع لألمن المتحدة بشأن من الممكن تنفيذ " :قائلة العامة لإلنتربول في سانتياغو األسبوع الماضي

 نتربول بشكل كامل وفعال".  اإليكاو واإلالدول أحكام ذ ، ولكن يقتضي ذلك أن تنفِّ المقاتلين اإلرهابيين األجانب

األهمية الحاسمة اللتزامات الدول تجاه بعضها البعض بموجب اتفاقية الطيران في معرض كلمتها االفتتاحية ليو وأبرزت الدكتورة 
والملحق  "التسهيالت" –التاسع المنصوص عليها في الملحق  القواعد والتوصيات الدوليةوال سيما  ١٩٤٤المدني الدولي لعام 

 )CTTP( أهمية هذه القواعد والتوصيات في برنامج مكافحة اإلرهاب التابع لألمم المتحدة على دتوشدَّ . "األمن" –السابع عشر 
بتنفيذه بالشراكة مع اإلنتربول والمديرية التنفيذية  اإليكاووالذي تم إطالقه بواسطة مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب وتقوم 

 )OICT( األمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومكتب )UN CTED( للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة
    .)UNODC( مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةو 

 ًا.يبل الدول غير كاٍف حالأن تنفيذ هذه األحكام من قِ  يو أيضاً ولكن أكدت األمينة العامة الدكتورة ل

وثائق السفر  من المسافرين الدوليين يعبرون الحدود عن طريق الجو اليوم ومن أجل ضمان إبطال ٪٥٠كثر من إن أوقالت: "
 على الدول لزمت لإليكاو التاسعالملحق أحكام فإن  ،البشكل فعَّ  أو المسروقة أو المفقودة وٕازالتها من التداول المزيفةاالحتيالية أو 

كل البلدان بشكل  ال تتأكد" هعلى أن دتوشدَّ  قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة لإلنتربول" اإلبالغ عن ذلك عبر
هذا  إجراءات إزاءالتخاذ ما يلزم من هناك حاجة ملحة و  ،قواعد بيانات اإلنتربول من خاللن وثائق المسافرين ممنهجي 
 ".وتصحيحه الوضع

يمكن أن  اإليكاو إرشاداتليو على أن العمليات الفعالة لمراقبة الحدود وميزات أمن وثائق السفر الواردة في  ةالدكتور  تكما أكد
بالنظر  القلقيثير الكثير من  في هذا المجال الدول تراخيتساعد بشكل كبير في منع تحركات المقاتلين اإلرهابيين األجانب وأن 

علمًا بأنه  ٢٠٣٠بحلول عام  راكبمليار  ٣الحدود جوًا إلى حوالي الذين يعبرون عدد المسافرين  ه من المتوقع أن يصلإلى أن
 تطور.ال قيدالقانون  إنفاذمن النمو في االقتصادات الناشئة حيث ال تزال قدرات أن يكون قدر كبير توقع من الم

اللذين يعطيان األولوية  ٢٣٩٦و ٢١٧٨التنفيذ الفعال لقراري مجلس األمن  :التي أكدت عليهاخرى ومن األولويات الرئيسية األ
 .)PNR(أسماء الركاب  توسجال )API(المعلومات المسبقة عن الركاب  بتأسيس نظمالدول  لقيام

نظام  المراقبة المختلفة في حين يسمحفحص أسماء الركاب في قوائم إمكانية  )API( نظام المعلومات المسبقة عن الركاب ويتيح
 تأسيسعلى الرغم من أن شرط و تحليل أنماط سفر األشخاص غير المدرجين في قوائم المراقبة. ب )PNR( سجل أسماء الركاب

سوى حتى اليوم  تطبقهإال أنه لم   ٢٠١٨فبراير قاعدة قياسية لإليكاو في أصبح  )API( م المعلومات المسبقة عن الركابنظا
 .دولة ٦٧

وقد تم  )TRIP( ينتحديد هوية المسافر ل اإليكاو من استراتيجية برنامج ءاً جز أسماء الركاب  تسجال ل تبادل بياناتوبينما يشكِّ 
دولة فقط لديها  ٢٧ليو إلى أن  ةالدكتور  تأشار  بذلك، إلسهاماته الهامة في قرارات مجلس األمن ذات الصلة أيضاً  االعتراف به

 بيانات سجل أسماء الركاب.  نظام اً حالي

 



وأشارت الدكتورة ليو الطيران.  وتسهيالت أمن ألوساط أهميةواحدة من أكثر الموضوعات  اً حاليسجل أسماء الركاب  تعد بياناتو 
القدرة على جمع ومعالجة وتحليل  توفيرالدول األعضاء  على فإن ،٢٣٩٦مع قرار مجلس األمن الدولي رقم  تمشياً  إلى أنه
 اً بالفعل التزام ٢٣٩٦ن الدولي رقم بينما يفرض قرار مجلس األم. و اإليكاو  وتوصياتقواعد ل تنفيذاً  أسماء الركاب تسجال بيانات
 ".أيضاً  لالعالمي يتأخر في هذا المجاعلى المستوى فإن التنفيذ  أسماء الركاب تسجال برامج بإعدادعلى الدول  اً قانوني

جوازات السفر اإللكترونية الوطنية التي ال تتوافق بشكل كامل مع  خصفيما ي تنفيذفي الثغرات إضافية عن الدكتورة ليو  وتحدثت
بيانات  للتحقق من صحة )PKD( لإليكاو اتيح العامةكامل من دليل المفبشكل الدول عدم استفادة باإلضافة إلى قواعد اإليكاو 

 .ةالسفر اإللكتروني اتجواز 

 جواز من مليارما يقرب وجود مع  ،إلكترونية سفر تصدر جوازات أبلغت بأنها اً ن "مائة وخمسة وثالثين دولة حاليوأشارت إلى أ
معلومات  تفحصذلك ال تستخدم العديد من الدول التي مع وأضافت أنه "قيد التداول في جميع أنحاء العالم".  من هذا النوع سفر
 المخزنة فيالبيانات القائمة  للتحقق من صحةدليل المفاتيح العامة لإليكاو  ةأو الخارجي ةالمحلي ةالسفر اإللكتروني اتجواز 

كجزء أساسي من إدارتها لمراقبة  )PKD( نظام دليل المفاتيح العامة من األهمية بمكان أن تنظر الدول إلى. و اإللكترونية الشرائح
  ."مراقبة الحدودل ةاآلليبوابات الالحدود وال سيما عند استخدام جوازات السفر اإللكترونية باالقتران مع 

 وراء"عدم ترك أي بلد  على الصعيد العالمي من خالل مبادرتها اإليكاو تقدمه الذيالمساعدة وبناء القدرات  برنامج مع تمشياً و 
. معالجة هذه المسائللمساعدة الدول في  لتحديد هوية المسافرينلتنفيذ برنامج اإليكاو طريق  خريطةعدت أُ  )،NCLB( الركب"

 تخريطة الطريق حتى اآلن ورحب عدة في تفعيلاللمس اإليكاو معالتعاون الدولي الفعال للغاية ليو على أهمية  ةالدكتور  توأكد
 .بالفرصة التي أتيحت لها لتعزيز شراكتها مع اإلنتربول بشأن هذه التحديات

ألهدافنا المشتركة في الكشف عن  تحقيقاً إلى العمل مع اإلنتربول لتحسين معلومات السفر اإليكاو تتطلع وقالت الدكتورة ليو: "
لحماية  الضماناتأعلى مستوى من نفس الوقت االلتزام بوفي هم والتحقيق معهم ومقاضاتهم تحركات هم ومنعفياإلرهابيين المشتبه 

 .البيانات واالمتثال لقوانين حقوق اإلنسان الدولية"

ركزت على التعاون حيث  ،يورغن ستوكالسيد إلنتربول لاألمين العام ثنائية مثمرة مع نظيرها  اتليو مناقش ةالدكتور  تكما أجر 
 ةالدكتور  تهنأو وحماية البنية التحتية الحيوية.  اإللكترونيالحدود واألمن  مراقبةهذه المواضيع مع التركيز بشكل خاص على  في

واإلنتربول  اإليكاوإلى أن التعاون الثنائي بين  ةالجمعية العامة مشير  انعقاد بمناسبة عاماً  ليو السيد ستوك على إعادة انتخابه أميناً 
 .هو أحد أفضل األمثلة للعمل المشترك المتعدد األطراف من أجل األمن العالمي

 

 
ط الضوء على في سانتياغو وتسلِّ  ٢٠١٩الدكتورة فانغ ليو تلقي الكلمة االفتتاحية في الجمعية العامة السنوية لإلنتربول لعام  األمينة العامة لإليكاو

  ر المقاتلين اإلرهابيين األجانب.امتثال الدول ألحكام اإليكاو بشأن منع سفاألهمية الحاسمة لتعزيز 



 
المواضيع مع التركيز  مع نظيرها األمين العام لإلنتربول السيد يورغن ستوك. حيث ركزت على التعاون بشان هذه مثمراً  أجرت الدكتورة ليو أيضا نقاشاً 

 عاماً  وحماية البنية التحتية الحيوية. وهنأت الدكتورة ليو السيد ستوك على إعادة انتخابه أميناً بشكل خاص على إدارة الحدود واألمن اإللكتروني 
ألطراف من أجل بمناسبة انعقاد الجمعية العامة مشيرة إلى أن التعاون الثنائي بين اإليكاو واإلنتربول هو أحد أفضل األمثلة للعمل المشترك المتعدد ا

 العالمي. األمن
 

 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

ة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزم
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٣العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 والتسهيالت األمن –األهداف اإلستراتيجية لإليكاو 
 مبادرة عدم ترك أي بلد خلف الركب

 لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت

taphilbin@icao.in 
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