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الصعيد العالمي يتطلب من على أمن الطيران  اجتماع اتحاد النقل الجوي الدولي أنّ  فياألمين العام لإلنتربول يصرح 
  في معالجتها الحكوماتالتي لم تفلح  سد الثغراتالطيران  قطاع

ا شـأن احلكومـات، مصـلحة يف  اتشـرك لـدى ، أنّ رونالـد ك. نوبـل ، السـيداألمني العام لإلنرتبـول ذكر –سنغافورة  الطـريان، شـأ
، بالشــكل املناســب وثــائق هويــة املســافرينيف احلكومــات تــدقق مل إذا يتعــني علــى شــركات الطــريان، أنــه و  ،ضــمان ســالمة املســافرين

  مسؤولية مشرتكة.أمن املسافرين والطائرات ضمان  . وقال السيد نوبل إنبنفسها بذلك االضطالع

 ، إنّ يف سنغافورة الذي عقدلمة ألقاها خالل االجتماع العام السنوي الحتاد النقل اجلوي الدويل ل األمني العام لإلنرتبول يف كقاو 
ــالــرحالت ن مــاملشــرتك لضــمان أالعمــل  ديــدات اليــومجيــب أن يقــوم علــى ركنــني أساســيني مهــا ةاجلوي ، بشــكل أفضــل : مواجهــة 

ديدات الغد   .واالستعداد ملواجهة 

ما لدينا وحتليل  اجلديدة علوماتاملمع جب سويةً ه عدم قيامنا سببُ  اتعتداءاأّي  ذيفتنن النجاح يف إ’’وقال األمني العام لإلنرتبول: 
مــن املعلومــات املتــوفرة لــدينا بشــأن مســافر االســتفادة لقــدرتنا علــى  ، فهــو مثــرةٌ اعتــداءاتإجهــاض أّي أمــا وتبادهلــا. معلومــات مــن 

ديد حمددة ة أو مجاعمعّني    ‘‘.خاصأو 

قرابـة منـذ  هاهـي نفسـمـا زالـت وي من اجلـاألأبـرز الثغـرات األمنيـة علـى الصـعيد العـاملي املرتبطـة بـإن ’’وأضاف السيد نوبل قـائال: 
عربهــا باســتخدام جــوازات ســفر مســـروقة  نرو ميــالبلــدان و  وندخليــاإلرهــابيون وغــريهم مــن اجملــرمني اخلطــريين فــال يــزال عامــا.  20
قاعــدة بيانــات بــالتحقق مــن جــوازات الســفر هــذه مــن خــالل مقارنتهــا بالغالبيــة العظمــى مــن بلــدان العــامل عــدم قيــام إزاء و  زورة.ومــ

ــذا التعــاون مــع اإلنرتبــول ميكــن لشــركات الطــريان ســد هــذه الثغــرة مــن خــالل ، وازات الســفر املســروقة واملفقــودةتتعلــق جبــعامليــة 
  .‘‘الشأن

أيُّ ’’، قــال الســيد نوبــل: 2010يف عــام شــخص مليــون  935بلــغ عــددهم  نالــذي ةالدوليــشــركات الطــريان مســتخدمي وخبصــوص 
رحلـة جويـة دوليـة يعـرب احلـدود  يسـافران يفمـن كـل اثنـني  شخصـا أن يعلمـوا أنّ أمجـع العـامل  واطينملو  اجو لمسافرين عزاء هو هذا ل

أيلول/سـبتمرب  11بعـد مـرور عشـر سـنوات علـى اعتـداءات وذلـك ، ودةدون التحقق مما إذا كان حيمل وثيقة سفر مسـروقة أو مفقـ
  ؟! 1993عاما على االعتداء األول الذي استهدف مركز التجارة العاملي يف عام  20وقرابة 

قاعــدة بمنتظمــة مبقارنتهــا تــدقيق عمليــات إىل  دوليــة رحــالت طــريانعلــى مــنت املســافرين جــوازات إخضــاع ودعــا الســيد نوبــل إىل 
هـــذا النـــوع مـــن  تـــزن فيهـــاخيُ يف العـــامل الـــيت مـــن نوعهـــا الوحيـــدة وهـــي اإلنرتبـــول املتعلقـــة بوثـــائق الســـفر املســـروقة واملفقـــودة،  بيانـــات

ــا  علومــاتامل قاعــدة البيانــات و  .بلــدا 158 مــنوارد مليــون ســجل عــن جــوازات ســفر مســروقة ومفقــودة  28حتــوي حاليــا قرابــة إذ إ
  يدان.املمناطق أخرى يف ويف  يةاحلدوداملراكز و املطارات يف  العاملني متاحة للموظفنيهذه 

ومـنح شـركات الطـريان فرصـة الوصـول إىل البيانـات  لنـا،األدوات العامليـة املتاحـة االسـتفادة مـن علينا ’’وأضاف السيد نوبل قائال: 
ال وهـــو وثيقـــة هويـــة املســـافر. اجلـــوي أ النقـــلهدف كلمـــا اســـتُ حيضـــر دومـــا  الـــذي علـــى العنصـــر الوحيـــد ز جهودنـــا يـــ، وتركاألساســـية

اسـتخدام جـوازات سيواصـلون ، وراءهـموخلفـوا آثـارا السـفر بكثافـة اعتـادوا  ، الـذيننائيةاجل سوابقالذوي  من واجملرمون واإلرهابيون
  ‘‘.سد هذه الثغرة األمنية العميقةنقوم ب املفقودة إلخفاء هويتهم احلقيقية إىل أنالسفر املسروقة و 


