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اإليكاو والمنظمة الدولية للهجرة توقعان على مذكرة تفاهم للتعاون على تعزيز الحركة العالمية 
 وتنظيم اإلجراءات المتعلقة بهوية المسافرين

والمنظمة الدولية للهجرة على  منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) كل من وّقعت – ١٥/١١/٢٠١٦مونتريـال وجنيف، 
األولويات المشتركة، وتشمل تعزيز الحركة العالمية  من أجل تحقيقالتعاون الوثيق  إلضفاء الطابع الرسمي علىمذكرة تفاهم 

 .وتنظيم اإلجراءات المتعلقة بهوية المسافرين

بشأن العالقة الوثيقة بين  الوعي بإذكاءسيسمح الجديد " ققائلة إن االتفا ،األمينة العامة لإليكاووقد علقت الدكتورة فانغ ليو، 
لنهوض بالتطور اآلمن والمنظم في ااإليكاو  وستستمروالتسهيالت، الحدود وتنظيم اإلجراءات على الطيران وحركات الهجرة 

  ."جرةالهالجوازات و  وٕاجراءات ووثائق للمسائل الجمركية سية الدوليةللطيران المدني الدولي بما في ذلك اعتماد القواعد القيا

وتسهيالت السفر الحدود الخاصة ب اإلجراءات تنظيمن "لمنظمة الهجرة الدولية إعام المدير الوليام السي سوينغ، السيد وقال 
رين الدوليين، ومن تكتسب أهمية كبيرة لجميع المساف ،الهوية تنظيم إجراءاتاألمن، وبوجه خاص أمن وثائق السفر فضًال عن و 

المهاجرون والالجئون الذين يعبرون حدودًا دولية. كما أن تعزيز التعاون الوثيق بين اإليكاو ومنظمة الهجرة  بينهم، بالطبع
 الدولية يمثل خطوة إلى األمام تحظى بكثير من الترحيب".

ل الجوي باإليكاو، والسيد فلوريان فورستر، رئيس الهجرة والحدود في المنظمة الدولية وقام السيد بوبكر دجيبو، مدير إدارة النق
) على هامش ندوة اإليكاو لبرنامج تحديد ١٥/١١/٢٠١٦للهجرة، بتبادل االتفاق بعد التوقيع عليه خالل حفل خاص ُأقيم اليوم (

 هوية المسافرين، وذلك في مقر اإليكاو بمونتريـال.

جهود المنظمتين العالميتين لالستجابة بشكل منسق للتحديات الجديدة والصاعدة مثل في تفاق الجديد وسوف يساعد اال
والتحديات  زيادة الحركة الدولية عبر الحدودوسائل النقل اآلمن للمهاجرين والالجئين و  وٕامكانية استخدام يةمتطلبات األمنال

 الصحية المرتبطة بالحركة الدولية، فضًال عن أمن السفر الجوي العالمي وتسهيالته.

أمن لمنظمتين إزاء التحسينات المستدامة في مجال تسهيالت السفر، بما في ذلك المشتركة ل بالمصلحةويعترف االتفاق أيضًا 
وهي موضوعات ذات اتصال وثيق بكفاءة الطيران المدني ، الخاصة بالهوية جراءاتاإل وما يرتبط بذلك منوثائق السفر 

 الهجرة.الجوازات و الحدود و والتنظيم الفعال لإلجراءات على العالمي 

برنامج تحديد هوية وسوف تشترك المنظمة الدولية للهجرة من اآلن فصاعدًا كمراقب في الفريق االستشاري الفني لإليكاو بشأن 
لتكنولوجيات الجديدة، ومجموعة عمل االقدرات  وبناء لتنفيذاإليكاو ل عمل مجموعةي كعضو فو ، (TAG/TRIP) المسافرين

 .باختصاصاتهافضًال عن أي هيئة جديدة تابعة لإليكاو تكون ذات صلة 

الحدود والهوية،  تنظيم إجراءاتللدول بخصوص وثائق السفر وتحديات  المقدمالدعم  لتكثيفالتعاون  توطيدوسوف يتم أيضًا 
تنظيم مع تنسيق برامج تبادل بيانات الركاب والنهوض بأمن البيانات. وسوف يضمن االتفاق أيضًا وجود برامج أكثر تكامًال ل

دة الطوعية بطريق الجو ودعم كل من لالجئين فضًال عن العو وٕايجاد المأوى ل وحركة المهاجرين الهوية والحدود إجراءات
وغيرها من  األوبئةوتنظيم اإلجراءات المتعلقة ب المساعدة الصحية أثناء السفرفضًال عن جنسية وغيرهم العديمي الشخاص األ

 الطوارئ الصحية أثناء السفر.



 
تبادل مذكرة حفل  أثناء لحدود في المنظمة الدولية للهجرةرئيس إدارة الهجرة وا سترر جيبو، مدير إدارة النقل الجوي باإليكاو وفلوريان فو دالسيد بوبكر 

 التي ُعقدت في مقر اإليكاو بمونتريـال اليوم. برنامج تحديد هوية المسافرينالتفاهم الجديدة التي وقع عليها الطرفان خالل ندوة اإليكاو ل
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 معلومات للمحررينمصادر 

 

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  ١٩٤٤اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 في اإليكاو األمن والتسهيالت

 (TRIP)يكاو بشأن برنامج االيكاو لتحديد هوية المسافرين ندوة اإل

 المنظمة الدولية للهجرةمعلومات عن 

 هذه وتعمل. الهجرة مجال في الرائدة الدولية الحكومية المنظمة وهي ،١٩٥١ عام في ،المتحدة مملأل تابعة وكالة هي، و للهجرة الدولية المنظمة تأسست
ويعمل  اً عضو  دولة ١٦٥ هاأعضائ عدد بلغيو . الحكوميين غير والشركاء الدوليين الحكوميين والشركاء الحكوميين الشركاء مع وثيق نحو على المنظمة

والتنظيم في حركات  على ضمان الطابع اإلنساني للهجرة الدولية المنظمةوتعمل  ،بلد ١٠٠على يزيد ما في مكاتبالو  موظف ١٠ ٠٠٠ بها حوالي
 في للمساعدة للهجرة الدولية المنظمة وتعمل. المهاجرين وٕالى الحكومات إلى والخبرات الخدمات تقديمعن طريق  ذلكب تقوم وهي. الجميع لمنفعة لهجرةا

 الهجرة لمشكالت العملية الحلول عن البحث في وتساعد الهجرة مسائل إزاء الدولي بالتعاون وٕانساني وتنهض منظم بشكل الهجرةشؤون  إدارة ضمان
 .اً يداخل نالنازحو  واألشخاص نالالجئو  ذلك في بما ،الذين يحتاجون إليها للمهاجرين اإلنسانية المساعدة وتقديم

 التصال:ل

 اإليكاو

 السيد أنطوني فيلبين

 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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