
 
 

 اإليكاو الجوي في ندوة النقل قطاع تعافي في تالمس وبدون السلس السفر دور استكشاف
 ٢٠٢١لعام  (TRIP)" المسافرين هوية تحديد برنامج" بشأن

 للنشر الفوري

 برنامج" بشأن عشرة السادسة الندوة في للمشاركين ليو فانغ دكتورةالإليكاو ل ةالعام ةاألمين أوضحت -٢٦/٥/٢٠٢١، مونتريــــــــال
 في المساااااااااافرين توقعات وتلبية الحدود معابر علىرفع مساااااااااتو  الكفامة في العم   نباألمس أ "المساااااااااافرين هوية لتحديد اإليكاو
  .العالمي الطيران قطاع تعافيلحيوية للغاية أمورًا ستكون  سفرالجوانب األمنية والصحية في ال لضمان جائحةال بعد ما مرحلة

الموضااااااااااوع الرئيسااااااااااي لندوة  يتباحثون بشااااااااااأنلركاب مة لفي مجا  التساااااااااا ي ت الم د   خبرامالو  نيالمبتكر من  الحاضاااااااااارون وكان
تسمح بزيادة  معًا األمور التيبحثوا حيث  ،، أال وهو "التكنولوجيات الفائ ة التطور تّبسط أساليب العم  عبر الحدود"2021 عام

 الطائراتإجرامات  وتخليص الحدود ومراقبة الساافر ووثائقسااب  معالجة شاااون ال وية على المسااتو  الوطني  بين تآزرمسااتو  ال
 .والبضائع األمتعة الكشف على جوانب وجميع

 الذي األساااااس (TRIP) المسااااافرين هوية لتحديد اإليكاو برنامج اسااااتراتيجية توفر: "االفتتاحية م حظات ا في ليو دكتورةال وأكدت
 ."األهداف هذه تح يق ضمان خ له من يمكن

 منخفضة ومستويات ،اإليكاو في األعضام الدو  بين الجائحة تأثير مستويات في كبير تباين هناك يزا  ال أنه المشاركون علموقد 
 الرغم على الكام  العالمي االنتعاش تاخر عوام  وهي العالمي، الصعيد على العامة الصحة مخاطر تحم من االستعداد ل للغاية
 .المناطق بعض في التي حدثت التحسينات من

 في والسياحةمختلف الج ات المعنية في قطاعي السفر من أن  التأكد هي الرئيسية الحالية األولوية أن إلى ليو دكتورةال توأشار 
تفيد  موثوقة اتش ادوجود  ه من المرجح أن يكونأن على تدوشد   الل احات، لتوفيراالستعدادات الكاملة  لدي ا العالم أنحام جميع

 .ال ريب المد من العناصر األساسية للت دم في عملية التعافي على  ل يحوالت االختباربأنه تم إجرام 

 خبرة على تعتمد ت نية ووه ،(VDS) "المرئي الرقمي الختم" هو المسااااتندات هذهللتأكد من صااااحة  الممكنة الحلو  أحد ساااايكونو "
 ".الخصوص وجه على اإللكترونية السفر وجوازات الدولية السفر وثائق مواصفات فياإليكاو 

وتكلفته مع ولة ومن الس   تعميمه  ،رقمياً  موقع شريطي رمز هو " الخاص باإليكاوالمرئي الرقمي الختموتجدر اإلشارة إلى أن "
 التي الحالية البيني التشااااااااغي  مواصاااااااافات من االسااااااااتفادة خ   منو  .الورق على طباعته أو ذكيال  اتفال على حملهإذ يمكن 
 لتح قا والتي يمكن اآلمنة الصحية لش اداتا سرعة استخدام ضمان على قادر فإنه ،اإليكاو خ   من من قب  البلدان اعتمدت ا

 من صحت ا على المستو  الدولي.

 في اتال رار  صانعي بين والتنسيق الفعالة للشراكات السياق هذا في الحيوية األهمية على الضوم لإليكاو العامة األمينة طتوسلّ 
 ومنظمةاإليكاو  بين للغاية والفعالة الطويلة التعاون لمسااااااااااااااتويات" ت ديرها عن وأعربت العامة، والصااااااااااااااحة الجوي الن  قطاعي 
 ."الذكي ل يحللت العالمية الصحة منظمة ش ادة فيما يخص ماخراً و  ،(WHO) العالمية الصحة

https://www.icao.int/security/FAL/TRIP/Pages/default.aspx


 آلياً  الم رومة السااافر بوثائق تتعلق عناصااار على المساااافرين هوية لتحديد اإليكاو برنامج اساااتراتيجية اشاااتما  كيفية على وتعلي اً 
(MRTDs) دار  الحدود ومراقبة  ذلك في بما المعاصاااارة، الساااافر لوثائق المرتفع األمني األدام إلى ليو دكتورةال تأشااااار  ،ة شاااااون اوا 

 .عالمياً  اآلن متداو  إلكتروني سفر جواز مليار من أكثر

 العامة المفاتيح دلي  والذي يسااااااتند إلى آليًا، الم رومة اإللكترونية الساااااافر لوثائق إنشااااااااه تم الذي الث ة إطار أن إلى أشااااااارت كما
 .األساسية ال وية إدارةُنظم  تكام  إلى باإلضافة عالميًا، اآلمن النظام هذا تح يق في م ماً  دوراً  يادي ،(PKD)إليكاو ل

 أهمية ياكد مما ،والج ات المعنية األخر  الحكومية ال يئات من العديد بين ووثي اً  مكثفاً  تنسااااااااااااااي اً  األهداف هذه تتطلب: "وقالت
 المسب ة للمعلومات فعالة بياناتُنظم  إنشام في حيوياً  دوراً  أيضاً وتادي برامج التس ي ت  .الوطنية الجوي الن   تتس ي  برامج
 ".اإليكاو في عضو دولة ك  في اآلن إلزامية تعد والتي ،(PNR)ب الركا أسمام وسج ت (API) الركاب عن

 ومكافحة العالمي األمن أولويات في اإليكاو استراتيجية بأهمية اإلقرار على الضوم العامة األمينة طتسلّ  م حظات ا، ختام وفي
 في الركاب بياناتُنظم  تنفيذ على يشاااجع الذي اإلرهاب لمكافحة المتحدة األمم برنامج في أسااااساااي شاااريكاإليكاو  وأن اإلرهاب،

 .العالم أنحام جميع

 المتسااارعة البيولوجية ال ياسااات مبادرات من وغيرها الوجه على لتعرفا المبشاارة لت نيات للنتائج ات ديره عن ليو دكتورةال تأعربو 
 تمثي  بت ديم للمسااااااافرين ساااااامحوتاإليكاو التي أعدت ا  (DTC) ةالرقمي الساااااافر بوثي ة يتعلق ما ذلك في بما العالم، مسااااااتو  على
 .سفرهم لوثي ة رقمي

 

 
 

 مصادر للمحررين

 إليكاو بشأن فيروس كورونااإللكترونية لبوابة ال
 استراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين

http://www.icao.int/covid19
https://www.icao.int/security/FAL/TRIP/Pages/default.aspx


 معلومات عن اإليكاو
لدعم دبلوماسيت ا بشأن مسائ  الن   الجوي  1944هي إحد  الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، أنشأت ا حكومات في عام  اإليكاو
على لوائح ا الوطنية قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفام االتِّساق  12000ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  .الدولي

فرصًا للمشورة والمناصرة  أيضاً كما توفِّر محاف  اإليكاو  .المتعلِّ ة بس مة وأمن وكفامة وسعة الطيران وحماية البيئة، ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية
ر الحكومية التابعة للمجتمع المدني وغيرها من ليتّم تشاطرها مع صن اع ال رارات في الحكومات من ِقب  المجموعات التابعة لل طاع والمنظمات غي

 .الج ات المعنّية بالن   الجوي المعترف ب ا رسمياً 
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