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  نشرة صحفية من االيكاو
 

  PIO 18/11  
  "بالنسبة لالرهابيين، تكتسي وثائق السفر أهمية مماثلة ألهمية األسلحة"

، االيكاو تعقد اجتماعا أيلول/سبتمبر ١١سنوات على أحداث  ١٠بعد مرور 
  والجريمة عبر الحدود للنظر في الخيارات الجديدة لمكافحة االرهاب

سوف يعقد خبراء حكوميون ومن القطاع ذوو صيت عالمي في مجال جوازات السفر ووثاق ـ  ١٢/٩/٢٠١١ ،ونتريالم
وما يتصل به من جرائم عبر  اإلرهابالهوية اجتماعا في مقر االيكاو، خالل األسبوع الجاري، لمناقشة أفضل السبل لمنع 

  .الحدود
 ١٥-١٢(لندوة ومعرض وثائق السفر المقروءة آليا والبايومتريات ومعايير األمن ويتزامن انعقاد الدورة السابعة 

ومن المتوقع أن يشارك في .  ضد الواليات المتحدة األمريكية أيلول/سبتمبر ١١مع الذكرى العاشرة لهجمات ) أيلول/سبتمبر
القوانين ومبتكرو  إنفاذألعضاء في االيكاو والمنظمات الدولية ووكاالت مشارك من الدول ا ٥٠٠هذا االجتماع ما يناهز 

  .تكنولوجيات الوثائق ومستندات الهوية
 أيلول/نفخر بسجلنا في تعزيز شبكة األمان العالمية منذ أحداث سبتمبر إننا" قال السيد ريمون بنجامان األمين العام لاليكاو 

 والكشف عنها واعتراض مرتكبيها والحماية ضدها اإلرهابيةباق الهجمات فقد اكتسبنا خبرة أفضل في است.  ٢٠١١
  ."وأصبحنا قادرين على االستجابة بشكل أنسب عند وقوع هجمات أو محاوالت للقيام بها

كيف يمكن لبرنامج االيكاو الخاص بوثائق ندرس في البيئة األمنية العالمية المتسمة باليقظة أن  مع ذلك يتعين علينا"وأضاف 
سهم في تعزيز أمن الطيران وزيادة فعالية وكفاءة إجراءات تخليص الركاب في المطارات والمعابر يالسفر المقروءة آليا أن 

  .الحدودية
تندات الهوية والمجرمون في جميع أرجاء العالم إلى استغالل نقاط الضعف المتبقية في مجال إدارة مس اإلرهابيونويسعى 

 واإلدارةووثائق السفر، والتي تعتبر الحلقة األضعف في الجهود العالمية الرامية إلى توفير األمن وضمان االستقرار 
كلها وثائق السفر وتأمين سالمتها وضمان األمن على الحدود وإدارة مستندات الهوية  فإصدار.  الرشيدة وسيادة القانون

  .اإلرهابمن الجهود العالمية لمكافحة  إجراءات تشكل جزءا ال يتجزأ
والجريمة عبر  اإلرهابوتركز ندوة هذه السنة على دور وثائق السفر المقروءة آليا والرقابة على الحدود في منع ومكافحة 

تحديد مفهوم أمن الطيران وتوسيع نطاقه بما يجعله يستند إلى تحليل المخاطر ويعتمد على المعلومات الحدود مع إعادة 
  .االستخبارية
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ومن مصادر االنشغال األساسية قلة الموارد لدى عدد من الدول لتحقيق االمتثال لمتطلبات وثائق السفر المقروءة آليا التي 
  :أما المسائل األخرى التي سينظر فيها فتشمل.  وضعتها االيكاو إلقامة نظم متينة إلدارة مستندات الهوية

 انتحال الهوية •
 وية وتبادل البياناتاله ئلإدارة مسا •
 "نقاط تفتيش المستقبل"تكنولوجيات الكشف األمني على الركاب ومفهوم  •
 الرقابة المؤتمتة على الحدود •
 تعزيز أمن وثائق السفر •
  .زيادة التعاون فيما بين الهيئات الحكومية ومع القطاع •

وهو نظام مركزي  التابع لاليكاو، العامةعالوة على ذلك، سيركز االجتماع على أهمية انضمام الدول إلى سجل المفاتيح 
ييسر تبادل الشهادات االلكترونية وقوائم الشهادات الملغاة المستخدمة في التصديق على التوقيعات الرقمية على وثائق السفر 

  .ي دولةفسجل المفاتيح العامة يعزز أمن وصدقية جوازات السفر االلكترونية الصادرة عن أ.  االلكترونية المقروءة آليا
النمسا، استراليا، كندا، الصين، الجمهورية التشيكية، فرنسا، ألمانيا، : والدول المنضمة حاليا إلى سجل المفاتيح العامة هي

 اإلداريةالمنطقة (، الهند، اليابان، كازاخستان، التفيا، ماكاو )الصين – الخاصة اإلداريةالمنطقة (هونغ كونغ هنغاريا، 
سنغافورة، سلوفاكيا، سويسرا، أوكرانيا، ، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، كوريا، )الصين – الخاصة

  .، المملكة المتحدة والواليات المتحدةاإلمارات العربية المتحدة
االطالع على تفاصيل المعلومات بشأن ندوة وثائق السفر المقروءة آليا والعروض التي ستلقى خاللها في الموقع ويمكن 
  .www.icao.int/mrtdsymposium2011: الشبكي

  
  :كصحفي، يرجى االتصال بالسيدةإلجراء مقابلة أو طلب بطاقة مشاركة 

Sophie Allard, vice-president 
Wagram (Communications agency mandated by ICAO) 

+1 (514) 808-9474 or sallard@wagram.ca 
  

  :يرجى االتصال بالسيدة: لمزيد من المعلومات بشأن الندوة
Sue-Ann Rapattoni  
ICAO – International Civil Aviation Organization  
srapattoni@icao.int  

 +1 (514) 954-8221 
  

  

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمة الالزمـة ل وضع القواعد  المنظمة تتولىو  .لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 
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