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   التسهيالت: من جدول األعمال ٥٢البند 

ستها الثانية في التطورات في برنامجي التسهيالت ووثائق السفر المقروءة آليا منذ الدورة جلفي  نظرت اللجنة  ١- ٥٢
قدمت الدول وباإلضافة إلى ذلك، . WP/72 على أساس تقرير من المجلس مقدم في ورقة العملللجمعية العمومية الماضية 

  .WPs/136, 253, 254, 257, 286 and 287: والمراقبون ست ورقات
وصفا لألعمال التي أنجزها فريق خبراء التسهيالت وفرقه العاملة خالل الفترة  WP/72ورقة العمل ت قدم  ٢- ٥٢

وتضمنت أيضا وصفا لألنشطة المضطلع بها في إطار برنامج وثائق السفر المقروءة آليا، والحاجة . ٢٠١٠- ٢٠٠٨الثالثية 
 — ٩موجهة إلى مساعدة الدول في تنفيذ أحكام الملحق وعرضت الورقة خطة . المستمرة لتقديم مساعدة إضافية إلى الدول

  .، واقترحت وسائل إضافية تستمر بها الدول في تعزيز أمن وثائق السفرالتسهيالت
  :ووافقت على ما يلي في ورقة العملأعربت اللجنة عن تأييدها لالقتراحات الواردة   ٣- ٥٢

على المستوى  ٩قواعد الدولية الواردة في الملحق أن يعزز برنامج التسهيالت تنفيذ التوصيات والينبغي   )أ
العالمي فيما يتعلق بالمعلومات المسبقة عن الركاب وبرامج تبادل بيانات سجل أسماء الركاب 
واألشخاص الممنوعين من الدخول والمبعدين، وكذلك عمل برامج التسهيالت على المستوى الوطني 

  ومستوى المطار؛
سفر المقروءة آليا أن يوسع نطاق عمله ليشمل المسائل ذات الصلة بإدارة الهوية، لبرنامج وثائق الينبغي   )ب

بما في ذلك إعداد مواد إرشادية بشأن الوثائق األساسية، ومواصلة مساعدة الدول بشأن المسائل المتعلقة 
سفر جوازات ال(بوثائق السفر المقروءة آليا، ال سيما فيما يخص إصدار جوازات السفر البيومترية 

  ؛)االلكترونية
أعاله، شريطة توافر الموارد ) ب(و) أ(األنشطة الواردة في الفقرتين األمانة العامة فذ نأن تينبغي   )ج

المتاحة، وذلك بشكل أساسي بواسطة حلقات دراسية وندوات وحلقات عمل إقليمية بشأن أساس استرداد 
 . نشر المواد اإلرشادية المتصلة بموضوع محددالتكاليف، وتوطيد التعاون مع المنظمات الدولية المعنية و

وافقت اللجنة على أن يواصل المجلس والدول األعضاء أعمالها في حماية سالمة جوازات السفر بوصفها   ٤- ٥٢
  . وأعربت عن تأييدها القوي لدور االيكاو بوصفها الرائدة عالميا في تطوير معايير وثائق السفر. مسألة ذات أولوية عالية

للسياحة العالمية اللجنة علما بأن المنظمة، تحت مظلة األمم المتحدة حاطت منظمة أ، WP/136في ورقة العمل   ٥- ٥٢
وقد أثبت نظام التأشيرات االلكترونية أن فوائده . إستراتيجية تعزيز األمن والتيسير، درست حالة التأشيرات االلكترونية

دول وينظر فيه عدد متزايد من الدول ال عضبوم، الذي تنفذه فعال والمفه. كبيرة من كل من منظوري األمن والتيسير
  .األخرى، يتعرض لخطر التجزئة والثغرات األمنية بسبب عدم وجود معايير ومواصفات عالمية

أنه ينبغي أن تستكشف االيكاو مع الشركاء الدوليين  للسياحة العالميةاألمم المتحدة منظمة أيدت اللجنة اقتراح   ٦- ٥٢
وأيدت أيضا اقتراح أن يتم االضطالع بهذا . يير ومواصفات عالمية للتأشيرات االلكترونية كمسألة ذات أولويةوضع معا

  .العمل عن طريق إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص
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، واتخذت (WP/257)معلومات بشأن تنفيذ المشروع الرائد لبرنامج شحن البضائع المأمون ورقة  قدمت ماليزيا  ٧- ٥٢
ومطارات ماليزيا وعدد من المشاركين اآلخرين المعنيين بشحن البضائع ) األياتا(بادرة باالشتراك مع اتحاد النقل الجوي م

  .، بهدف تنفيذ برنامج وطني لشحن البضائع المأمون٢٠١٠و يوبدأت المرحلة التجريبية في ما. جوا
ذي أحرزته الدولة منذ الدورة السادسة والثالثين ، وصفا للتقدم الWP/254 قدمت الصين، في ورقة المعلومات  ٨- ٥٢

في تنفيذ وثائق السفر المقروءة آليا االلكترونية الممتثلة لمعايير االيكاو، بما في ذلك مشاركتها في دليل للجمعية العمومية 
  . التسهيالت — ٩العامة، وفقا للقواعد والتوصيات الدولية ذات الصلة في الملحق االيكاو للمفاتيح 

 رة،ـ، نظامها إلنهاء االزدحام وخدمتها التلقائية للهجWP/287جمهورية كوريا، في ورقة المعلومات قدمت   ٩- ٥٢
“u-Immigration System” بقسط كبير في  وأسهم هذان النظامان. عزيز تسهيالت الركاب في المطاراتلت، التي طورتها

الدخول، فضال عن ضمان عمليات سلسة وثابتة /صلة بالمغادرةتقصير الوقت المطلوب من أجل الشكليات واإلجراءات المت
  .في مطار انشيون الدولي

، تقريرا عن )األياتا(، المقدمة من االتحاد الدولي للنقل الجوي )ورقة معلومات( WP/253تضمنت ورقة العمل   ١٠- ٥٢
مسافرين الدوليين تهدف إلى تجميع خطط التقدم الذي أحرزه فريق األياتا العامل المعني بتسهيالت الركاب في وضع خطة لل

  .المسافرين الوطنية والثنائية ومتعددة األطراف المسجلة في إطار برنامج شامل واحد
، وصفا للنهج الذي اعتمده فريقه العامل المعني بتسهيالت الركب (WP/286) قدمت األياتا، في ورقة معلومات  ١١- ٥٢

وسيؤدي توحيد جمع البيانات وإرسالها . موعة بيانات ركاب مشتركة أو عالميةلتنسيق بيانات الركاب عن طريق اعتماد مج
  .تتلقاها الحكومات ألغراض األمن وألغراض إنفاذ القانون األخرىإلى تحسين جودة البيانات التي 

  — انتهى —




