
  

 

تحديد هوية المسافرين تسلط الضوء على دور الطيران الرئيسي في مكافحة بشأن  االيكاوفعاليات 
 للحدود االرهاب والجريمة العابرة 

 للنشر الفوري

ع الخبراء ااجتم هذا االسبوع من خالل جديداإن مكافحة التحركات االرهابية واالجرامية الدولية اتخذت منعطفا  -26/10/2017مونتريـــــال 
 .(TRIP)وكبار المسؤولين في الندوة الثالثة عشرة بشأن برنامج االيكاو لتحديد هوية المسافرين 

برنامج االيكاو لتحديد هوية  ةاستراتيجي تحصنفي كلمتها االفتتاحية على ما يلي: " ،فانغ ليــــــــوالدكتورة  ،وقد شددت االمينة العامة لاليكاو
سالمة وأمن هديدات العديدة األخرى التي تهدد المسافرين خط الدفاع العالمي ضد التحركات االرهابية الدولية والجريمة العابرة للحدود والت

 ."المجتمع المدني والطيران الدولي

فاقية شيكاغو بشأن التسهيالت. الجزء الرئيسي ألعمالنا في هذا المجال بموجب أحكام الملحق التاسع التينفذ " العامة قائلة:وكملت األمينة 
ن استراتيجية برنامج االيكاو لتحديد هوية المسافرين  وتدعم نشاطات التسهيالت  (TRIP)دعما قويا أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة وا 

 ".لألمم المتحدة الصادرين عن مجلس األمن التابع 2309و  2178 نقراريالساهم هو أيضا مساهمة بارزة في تنفيذ ت

ن هذا الحدث األهم على الساح لتحديد هوية  بشأن برنامجها األخيرة االيكاوندوة ادارة الهوية المكرس في وثائق السفر و  بخصوصة العالمية وا 
 من خاللمؤخرا بلوغه  تم الذيو اب خطوة هامة في المحافظة على الزخم العالمي لتحديد أولويات مكافحة االرهعتبر ، ي(TRIP) المسافرين

 مجلس األمن لألمم المتحدة.

 نها مع االشارة الى اتحدة في شهر سبتمبر من هذا العام، أمن الطيران أمام مجلس أمن األمم المحالة  عن موجزا   فانغ ليــــــــووقدمت الدكتورة 
أهمية دور   فحة االرهابمكالجنة  . وأبرزت2017فحة االرهاب في شهر يوليو الى المشاركة في اجتماع لجنة مكا عيتد  سبق أن قد 

 فضال  عن ضرورة تعزيز الفرز والتفتيش االمني.  الذين يشكلون خطرا  كبيراللركاب  ةالعالمي ةحركشركات الطيران في رصد ال

المعلومات المسبقة عن  تبادل السلطات الوطنية أهميةب ه الخصوصوجلقد أقرت لجنة مكافحة االرهاب على قائلة: "وأشارت الدكتورة ليو 
، أرغب في أن أذكركم (API) برامج للمعلومات المسبقة عن الركابلعديد من الدول لم تستحدث بعد في حين ان ا: "مضت تقولالركاب." و 

 أكتوبر من هذا العام". 23بموجب أحكام الملحق التاسع بحلول  الزاميا   أصبح  لمسبقة عن الركابا تبادل المعلومات  بأن

في مجال الفرز والتدابير األمنية القائمة على  جديدة ىرؤ لمشاركين الى ا 2017لعام  (TRIP)دورات التي نظمت ضمن ندوة ال وقد اتاحت
 تحصين خطوطها الدفاعية.   من أجل مواكبة  الدول في ونشاطات بناء القدراتكات االمخاطر مع التشديد على أهمية الشر 

 الطيران أوساطبين العديد من الحكومات و  المتسقةالتدابير  اتخاذ يتطلب (TRIP)إن تنفيذ الدول الستراتيجية  :"وقد علقت الدكتورة ليو قائلة
 هذه الثغرة عن طريق توثيق سد  على الدول االيكاو مع  . لذا، تعملتختلف من حكومة الى أخرى (TRIP)ندرك أيضا أن قدرات تنفيذ  ناولكن
 ."اسهامات المانحين حشدو  ،وتكثيف التنسيق على المستويين االقليمي والمحلي ،أوساط الطيرانرى التعاون فيما بين الدول و ع  

االيكاو  من خالل اطالق خالصة (TRIP)برنامج تنفيذ لتخطيط و ا عند الموسعة رشاداتلإل احتياجات الدول، قد تمت تلبية ندوةاثناء هذا الو 
ن هذه الوثيقة المرجعية الجديدة والشاملة تسلط الضوء على المبادرات التي يطلقها الشركاء(TRIP)برنامج الخاصة ب مثل مكتب األمم  ،. وا 
المنظمة و واالتحاد األوروبي، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا، المنظمة العالمية للشرطة الجنائية )االنتربول( و ، مخدراتبال المعني المتحدة
 طائفة من المواد االرشادية االضافية الصادرة عن االيكاو في هذا المجال. تدرجللهجرة ، كما الدولية 



نهج  وال   (PKD) ةالمفاتيح العام دليل تين نظمتهما االيكاو األولى بشأنهام حلقتي عملعقد مع  2017لعام  (TRIP)وتزامنت ندوة برنامج 
ك مع المديرية التنفيذية للجنة األمم باالشترا الندوة هذه حلقتا العمل المنعقدان على هامش ن ظ متيدة للمعلومات المسبقة عن الركاب، و الجد

 عملية التثبت المشفرالدولة التاسعة والخمسين المستفيدة من  بنما مؤخرا   دولة االرهاب ومنظمات دولية أخرى.  وقد أصبحتالمتحدة لمكافحة 
ولكن شددت الدكتورة ليو  .من أمن جواز السفر االلكتروني المستقاةمما يعزز الى أقصى درجة المنافع ، المفاتيح العامة دليل للهوية بواسطة
 أكبر من المشاركين في هذا البرنامج في األشهر المقبلة. عددحضور كاو تتوقع أن ترى على ان االي

 دليلفي  تصدرها دول تشارك من جوازات السفر االلكترونية المستخدمة عالميا ٪80على الرغم من أن تؤكد قائلة: "لوعادت الدكتور ليو 
 ".الرقاقة من صحة البيانات المدمجة في لكي تتأكد دليلهذا ال المفاتيح العامة لكن ما زالت هناك دول عديدة ال تستفيد من

مما يؤكد أن التكنولوجيات األمنية المصممة  "ة كفاءجعل السفر جوا أكثر أمنا و "حول موضوع  2017 (TRIP)وتمحورت ندوة برنامج 
 .عامة  اجراءات التسهيالت  وكفاءة تسهيل  تجربة الراكب خصيصا  يدا تدعم أيضا تصميما ج

هاتين  التوازن في ما بين فقط إذا ما استطعنا أن نضمنلة لالستدامة الفعلية وخلصت الدكتورة ليو قائلة: "تصبح حلولنا المقترحة قاب
 المجموعتين من األولويات".

استمتعوا بمعرض واسع النطاق أبرزت فيه التكنولوجيا آخر عروضها الصناعية كما العمل  حلقتي منو واستفاد المشاركون من هذا الحدث 
منظمة  14و  دولة 82من  مسؤول 600على  شارك في هذا الحدث ما يربووقد جراءات المنطبقة في هذا المجال. واالبتكارات من حيث اال

 .م في مقر االيكاوالنشاطات اليو  دولية وستختتم

 
برنامج تحديد هوية المسافر التي انعقدت في مقر وكالة األمم  ةاستراتيجيافتتحت الدكتورة فانغ ليو األمينة العامة لاليكاو الندوة الثالثة عشرة لاليكاو بشأن 

ن هذا الحدث األهم على الساح. بمونتريالالمتحدة   بشأن برنامجها األخيرة االيكاوادارة الهوية المكرس في ندوة وثائق السفر و  بخصوصة العالمية وا 
 بلوغه مؤخرا من خالل تم اب والذيعتبر خطوة هامة في المحافظة على الزخم العالمي لتحديد أولويات مكافحة االره، ي(TRIP)لتحديد هوية المسافرين 

  مجلس األمن لألمم المتحدة.
 

 معلومات للمحررين

 اإليكاومعلومات عن 
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام 

يران وحماية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الط
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 



 االيكاو وامن الطيران والتسهيالت
  الندوة الثالثة عشرة  والمعرض بشأن برنامج االيكاو لتحديد هوية المسافرين

 :لالتصال
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