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اتفاقية مهمة للحد من تنقل اإلرهابيين من خالل   اإليكاو ومكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب يبرمان 
   (API-PNR) ب وسجالت أسماء الركاباالمعلومات المسبقة عن الرك  التبادل العالمي لبيانات

 للنشر الفوري 

مكتب األمم المتحدة  لاألمين العام  وكيل  إلى    ،فانغ ليو  ةالدكتور   ،لإليكاواألمينة العامة    تانضم  –  31/8/2020مونتريـال،  
إلى بناء   تهدف  ،اليوم  ةمهم  ةمذكرة اتفاق جديد  الرسمي علىإلضفاء الطابع    ،السيد فالديمير فورونكوف  ،لمكافحة اإلرهاب

اإلرهابية  قدرة   الجرائم  منع  على  األعضاء  األخرى  الدول  الخطيرة  وتحليل والجرائم  جمع  خالل  من  فيها  والتحقيق  وكشفها 
 .(PNR) "أسماء الركاب تسجالو" (API) "الركاب عن المسبقةمعلومات المستمدة من "ال بياناتال
الذي يشارك في تولي الدور القيادي    ، برمتها"  األمم المتحدة إشراك  " نهج  ميتبع  ر اإلشارة إلى أن هذا البرنامج الجديد  تجد  و 

  (CTED)والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب    اإليكاو شراكة مع  فيه مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب وينفذه في  
والجريمة    ومكتب بالمخدرات  المعني  المتحدة  واالتصاالت  و   (UNODC)األمم  المعلومات  لتكنولوجيا  المتحدة  األمم  مكتب 

(OICT) واإلنتربول . 
صرحت العامة    وقد  "ليو  الدكتورة  إليكاو  لاألمينة  وال قائلة:  الجديد  االتفاق  هذا  له  تمويل  سيكون  إطار  ضروريين  الالزم  في 

للتعاون مع شركاء البرنامج وتعزيز وعي البلدان بالكيفية التي يمكن أن تساعد بها بيانات الركاب اإليكاو  الجهود التي تبذلها  
قرارات مجلس األمن تنص على ذلك  كما    ،المقاتلين اإلرهابيين األجانب وغيرهم من المجرمين الخطرينتنقالت    في اكتشاف

 ."( 2019لعام  ) 2482( و 2017لعام ) 2396( و2014لعام ) 2178رقم ألمم المتحدة ل
"قائلة  ليو  ةالدكتور   توتابع في    ،واآلن:  األعضاء  الدول  التعديالت متكامل  فهم  تكوين  سنساعد  بموجب  الدولية  اللتزاماتها 

سجالت  منع نقل ومعالجة بيانات  يولحل أي تضارب في القانون    ، التفاقية شيكاغو  (التالتسهي)  التاسعالجديدة على الملحق  
 ."مع االحترام الكامل لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ،أسماء الركاب على المستوى الدولي

ت الركاب ونقلها واستخدامها جمع بيانا لوضع القواعد التنظيمية لعملية مناسب التشريعي الطار إعداد اإل في  أيضا   ا سنساعدهو "
القواعد القانونية واستنادا إلى    ،الركاب  عن  معلومات المسبقةالللمعايير المعترف بها دوليا بشأن    وفقا    ،وتبادلها واالحتفاظ بها  
 " .بطريقة تتسم بالمسؤولية  أسماء الركاب تسجالاستخدام ومعالجة وحماية بيانات عمليات تنطبق على العالمية التي 

في   ند إليهوسي ست ، عند توقيعه اليوم النفاذحيز  اإليكاو يدخل االتفاق الجديد بين مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب و هذا، و 
 .2022أغسطس شهر حتى الجهود المبذولة في إطار هذا البرنامج  

في وقت سابق   220في دورته    المتعلق بهذه المسألة على الملحق التاسع التفاقية شيكاغو  التعديل  اعتمد مجلس اإليكاووقد  
 . 2021فبراير وسيكون واجب التطبيق اعتبارا من  2020ساريا في أكتوبر  28سيصبح التعديل  و  .من هذا العام

 

 ة رة صحفـيـنـش

https://www.icao.int/Newsroom/NewsDoc2020fix/COM.45.20.AR.pdf


  
 

 

العامة    تانضم الدكتور لإليكاواألمينة  العام    ة،  األمين  وكيل  إلى  ليو،  اإلرهاب لفانغ  لمكافحة  المتحدة  األمم  فالديمير    ،مكتب  السيد 
الدول األعضاء على منع الجرائم اإلرهابية  قدرة  هدف إلى بناء تاليوم،  مهمة   ة جديدمذكرة اتفاق    إلضفاء الطابع الرسمي على  ، فورونكوف

الخ   (API)  "الركاب  عن   معلومات المسبقةالمستمدة من "ال  بيانات الطيرة األخرى وكشفها والتحقيق فيها من خالل جمع وتحليل  والجرائم 
 . (PNR)  "أسماء الركاب تسجالو"

 
 مصادر معلومات للمحررين 

 الموقع اإللكتروني لإليكاو بشأن مرض فيروس كورونا
 الطيران  أمن وتسهيالتالموقع اإللكتروني لإليكاو بشأن 

 العالمية ألمن الطيران خطة اإليكاو 

 معلومات عن اإليكاو 
 للطيران   والمنظم  اآلمن  التطور  لتعزيز  1944  عام  في  أ نشئت  المتحدة،  لألمم  التابعة  المتخصصة  الوكاالت  إحدى  هي  يكاواإل

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

 . المدني الطيران مجاالت جميع  في دولة 193
 : لالتصال

communications@icao.int 
 icao@ :تويتر

 
  كالرك رايالنت  وليام  السيد

 االتصاالت شؤون  موظف
int.wraillantclark@icao   

 +  1  (514) 954-6705: الثابت  الهاتف
 + 1 (514)  409-0705: المحمول  الهاتف

 wraillantclark@ :تويتر
 com/in/raillantclark/.linkedin  :نإ لينكد
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