حلقة اإليكاو الدراسية بشأن تحديد هوية المسافرين تساهم في تعزيز جهود مراقبة الحدود
في منطقة الكاريبي
للنشر الفوري
مونتريـــــال  -2017/2/2اجتمع هذا األسبوع ممثلون عن  25بلدا في أنتيغوا وبربودا استعدادا لبدء حلقة دراسية عن
استراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين.
وقد استضافت و ازرة الخدمات العامة والنقل والطيران المدني في أنتيغوا وبربودا هذا الحدث الذي كان الهدف منه في المقام
األول هو تحسين عمليات إدارة شؤون الهوية ونظم أمن وثائق السفر.
وخاطب الدكتور أولومويا بينارد أليو رئيس مجلس اإليكاو في كلمته االفتتاحية  180من الممثلين الحكوميين ومن قطاع
الطيران المشاركين معترف ـ ـا بأنه يجب تعزيز التنفيذ العالمي ألحكام اإليكاو في مجالي األمن والتسهيالت.
ومضى يقول" :إن استراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين صممت لمساعدة الدول على تعزيز جهودها لمكافحة
اإلرهاب والحد من الجرائم العابرة للحدود والتصدي لمختلف التهديدات ضد الطيران المدني" .وأبرز قائال" :إنها تدعم الجهود
المتصلة بتنفيذ قراري مجلس األمن رقم  2178ورقم  2309وكذلك قدرات الدول الخاصة بإنشاء وحماية وادارة شؤون هوية
المواطنين والسماح بوضع نظم موثوق بها لإلصدار اآلمن لوثائق السفر ومراقبة الحدود".
وبدعم من خبراء اإليكاو الفنيين في الموقع ،اضطلعت الوفود المشاركة في حلقة اإليكاو الدراسية في أنتيغوا وبربودا على كيفية
تحسين ُنظم إدارة شؤون الهوية الخاصة بهم عن طريق اتخاذ إجراءات قائمة على الُنظم السليمة إلثبات الهوية والجنسية .وهذا
بدوره سوف يساعد في تعزيز عمليات إصدار جوازات السفر وفقا لقواعد ومواصفات اإليكاو.
وقد اكتسب المشاركون أيضا أفكا ار جديدة بشأن كيفية تحسين معدل تخليص اإلجراءات في أجهزة مراقبة الحدود من خالل
زيادة عدد بوابات "المراقبة اآللية على الحدود" ،وعرفوا كيف يمكن لمواصفات جواز السفر اإللكتروني باالقتران بنظام
"المعلومات المسبقة عن الركاب" وبالتنسيق الالزم أن يساعد كثي ار في مكافحة اإلرهاب والجريمة العابرة للحدود.
ووج ـ ـه الرئيس أليو االنتباه أيضا إلى فوائد العضوية في دليل المفاتيح العامة لإليكاو مؤكدا أنها مسألة ضرورية إذا أرادت الدول
تحقيق أقصى فوائد األمن والتسهيالت التي يراد تقديمها عبر جوازات السفر اإللكترونية .وتمكن العضوية في دليل المفاتيح
العامة لإليكاو الدول من االستفادة الكاملة من المواصفات األمنية لرقاقات جوازات السفر اإللكترونية التي تعتبر في غاية
األهمية إلعاقة تحركات اإلرهابيين على المستوى الدولي.
وأكد قائال" :ولدى المضي قدما ،هناك حاجة إلى تكثيف جهود التوعية للتأكيد على أهمية دور دليل المفاتيح العامة لإليكاو
باعتباره عنص ار أساسيا يساهم في فعالية سالمة الحدود".
ونظمت حلقة اإليكاو الدراسية لتجري بالتعاقب مع حلقة عمل في إطار برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين حول إدارة مراقبة
ُ
الحدود في منطقة الكاريبي بوجود مسؤولين من  13دولة .وبدعم من الحكومة الكندية ،ستُعقد حلقة العمل بصورة مشتركة مع
المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية األخرى.
وأكد الرئيس أليو في إشارة إلى جهود اإليكاو العالمية لتوفير المساعدات الشاملة وبناء القدرات للدول من أجل تنفيذ القواعد
والسياسات العالمية لوكالة األمم المتحدة بمزيد من الفعالية قائال ":تتسق جهود التعاون هذه تماما مع أهداف مبادرة "عدم ترك
أي بلد وراء الركب" الخاصة باإليكاو.

وأضاف السيد جان بول البورد ،مساعد األمين العام والمدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم
المتحدة ،قائال ":إن المديرية التنفيذية تدعم بالكامل استراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين وهدفها المتمثل في إعداد
نموذج شامل ومنهجي إلدارة عملية تحديد هوية المسافرين .وهذا يضمن أن جميع الدول لديها القدرة على التحقق من هوية
األفراد قبل إصدار وثائق سفر آمنة ومطابقة للمعايير الدولية".

الدكتور أولومويا بينارد أليو يلقي كلمته االفتتاحية أمام  180من الممثلين الحكوميين ومن قطاع الطيران المشاركين في حلقة اإليكاو الدراسية بشأن
برنامج تحديد هوية المسافرين في أنتيغوا وبربودا .وانعقدت الحلقة الدراسية من  2017/1/31إلى  2017/2/2حيث ركزت على دفع عجلة تنفيذ

برنامج اإليكاو لإلصدار اآلمن لوثائق السفر وادارة شؤون الهوية.

معلومات للمحررين
برامج وسياسات اإليكاو في مجالي األمن والتسهيالت
دليل المفاتيح العامة لاليكاو PKD
مبادئ اإليكاو التوجيهية الخاصة بالمعلومات المسبقة عن الركاب
الحلقة الدراسية والمعرض اإلقليميين لإليكاو بشأن برنامج تحديد هوية المسافرين
مساهمات اإليكاو وقطاع الطيران في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

معلومات عن اإليكاو

منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشئت في عام  1944لتعزيز التطور
اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم .وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة
الطيران وحم اية البيئة ،من بين العديد من األولويات األخرى .والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 191
دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
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