
  
 

المياً علتحسين الجهود المبذولة  "الركاب أسماء تسجال" بياناتتعديل القواعد القياسية بشأن 
 لمكافحة اإلرهاب

 للنشر الفوري

ل في بناء لمساعدة الدو  "القواعد والتوصيات الدولية"لة من مجموعة مفص  اعتمدت الهيئة الرئاسية لإليكاو مؤخرًا  -3/7/2020 ،ـالمونتري
مرتبط الالتنقل و قدراتها على جمع بيانات سجالت أسماء الركاب واستخدامها ومعالجتها وحمايتها بهدف المساعدة في كشف الهجمات اإلرهابية 

 والتصدي لها.  ،بها

 تسجال بيانات جمععلى  رةقدعلى ضرورة أن تقوم الدول بتطوير ال األمن التابع لألمم المتحدةالصادر عن مجلس  2396وقد نص القرار رقم 
 لجرائمصدي لالت أجل من اإليكاو، عن الصادرة الدولية والتوصيات القياسية للقواعد وفقاً  وتحليلها ومعالجتهاشركات الطيران  لدى الركاب أسماء

 .والتحقيق فيهار وكشفها سف من بها يتصل وما اإلرهابية

 تسجال" بيانات وحماية ومعالجة واستخدام لجمع قياسية قاعدة إلعداد فيها األعضاء الدول مع العمل على اإليكاو القرار هذا يحث   كما
 ".الركاب أسماء

ن اإلرهابيين شاكيتانو بقوله: "إن تبادل سجالت أسماء الركاب من شأنه أن يحول دون انتقال المقاتلي يسالفاتور وأشار رئيس مجلس اإليكاو السيد 
عتماد إن اكما الكفاءة والراحة في تجربة السفر بالنسبة للمسافرين الشرعيين. عنصري مع العمل على تعزيز  ،األجانب عن طريق النقل الجوي

حسب، بل فتاسع "التسهيالت" باتفاقية الطيران المدني الدولي ال يسهم في توفير إرشادات فنية محورية على الملحق ال 28المجلس للتعديل رقم 
 يطرح أيضًا آلية قانونية هامة لدعم تبادل هذه البيانات من جانب الدول."

 28قم كاب، فسيبدأ سريان التعديل ر ورهنًا بتلقي مزيد من التعليقات الجوهرية من جانب الدول بخصوص القواعد المتعلقة بسجالت أسماء الر 
 . 2021وسيصبح واجب التطبيق في فبراير  2020في أكتوبر 

لمدني الدولي إلى على الملحق التاسع "التسهيالت" باتفاقية الطيران ا 28هدف التعديل رقم يالدكتورة ليو بقولها: "األمينة العامة لإليكاو وعل قت 
يادة توحيد مثل هذه الممارسات في ز سيسهم قها الدول لتبادل سجالت بيانات الركاب. و ات التي تطب  توحيد العديد من الجوانب من الممارس

التعاون  التعقيد الذي تواجهه الدول التي تشرع فيكم  لين وخدمات مراقبة الحدود، وسيؤدي كذلك إلى خفض الكفاءة والفاعلية لكل من المشغ  
يمكن لتي اتحديد بيانات الركاب المقبول جمعها وتبادلها، والظروف  فيما يخصقدرًا من الوضوح  رتوف  مجال. فهذه القواعد الجديدة في هذا ال

 ."فيها ذلكالقيام ب

ثر اعتماد مجلس األمن للقرار  لزيادة  م المتحدةم، أطلقت األمينة العامة الدكتورة ليو دعوات في أنحاء األ(2017بأغلبية األصوات ) 2396وا 
فيما يخص  بإحراز تقدم كذلك طالبت اإليكاو الدول  اإلرهابيين. سفر للحيلولة دون أهمية تبادل البيانات  أنوتعزيز التعاون بشالوعي الدولي 

  صة بادرت إلى تنفيذ القواعد القياسية المتعلقة ببيانات سجالت أسماء الركاب.  لت فرقة عمل مخص  تعزيز أمن الحدود، كما شك  

 الركاب تمعلوما( وقواعد اإليكاو القياسية المرتبطة به بشأن 2017) 2396قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ولدعم الدول في تنفيذ
 لمكافحة المتحدة مماأل مكتببرنامج السفر في مجال مكافحة اإلرهاب بقيادة في أيضًا ، فإن اإليكاو شريك الركاب أسماء سجل وبيانات المسبقة
معلومات ومكتب تكنولوجيا ال (CTED) اإلرهاب مكافحة للجنة التنفيذية المديرية. وفي هذا السياق تتعاون اإليكاو مع كل من (UNOCT) اإلرهاب

 .(اإلنتربول) الجنائية للشرطة الدولية المنظمةو  ((UNODC والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتبو  (OICT) واالتصاالت



 

  

  

 للمحررينمصادر معلومات 

 األمن والتسهيالت، أحد أهداف اإليكاو االستراتيجية

 معلومات عن اإليكاو
م للطيران نظ  التطور اآلمن والملتعزيز  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

ين العديد من من ب المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة،
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 193األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
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