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  فریق خبراء التسهیالت
  التاسعاالجتماع 

  ٧/٤/٢٠١٦إلى  ٤مونتریـال، 

  جدول األعمال

  یكاوالتسهیالت في اإلبالخاصة ت تطوراآخر ال  :١البند رقم 
نتائج منتدى في ذلك بما  ،الثامناجتماعه انعقاد منذ  یكاوبالتسهیالت في اإل ذات الصلة تطوراتالعلى فریق الخبراء  طالعإ سیجري

  ).١٨/٣/٢٠١٦-١٤) واالجتماع السابع والعشرین لفریق خبراء أمن الطیران (٢٥/١١/٢٠١٥- ٢٣اإلیكاو العالمي للطیران (

   .)ATC(تقدیم توصیات بشأن أولویات برنامج عمل فریق خبراء التسهیالت كي تنظر فیها لجنة النقل الجوي  النتائج المرجوة:

  األخرى المنظمات الدولیةو آخر التطورات الخاصة بالتسهیالت في األمم المتحدة   :٢البند رقم 

وغیرها من المنظمات الدولیة، مع التركیز على قرار  التطورات المتعلقة بالتسهیالت في األمم المتحدةعلى فریق الخبراء  سیجري إطالع
  ) والبیانات الخاصة بالركاب.٢٠١٤( ٢١٧٨مجلس األمن 

كي تنظر فیها لجنة النقل لبرنامج عمل فریق خبراء التسهیالت  في ولویاتاأل بخصوص ترتیبتقدیم توصیات النتائج المرجوة: 
  .)ATC(  الجوي

  التاسع التعدیالت على الملحق  :٣البند رقم 

 – ) على الملحق التاسع٢٦لتعدیل رقم (لسینظر فریق الخبراء في االقتراحات الخاصة بالقواعد والتوصیات الدولیة الجدیدة أو المنقحة 
  .المصحوبینووثائق السفر والقاصرین غیر  )API( في موضوعات تشمل المعلومات المسبقة عن الركاب "التسهیالت"

   .االقتراحات المتعلقة بالتعدیالت على الملحق التاسعالنتائج المرجوة: 

  یةاإلرشادالمواد عمل  مجموعةتقریر   :٤البند رقم 

بإجراء عملیات  تي ُكّلفتوالله  ةالتابع مجموعة عمل المواد اإلرشادیةقوم بها حالیا تإطالع فریق الخبراء على األعمال التي  سیجري
 "العالمات الدولیــــــــــة إلرشاد األشخاص في مبـــــــــاني المطارات والموانئ البحریـــةوثیقة "و  )Doc 9957( "دلیل التسهیالت" ـلعمقة تم مراجعة

)Doc 9636( بیانات ال" و"تحسین تبادل المعلومات بشأن الخاصة بالركاب الخدمة الذاتیةإجراءات مواد إرشادیة جدیدة بشأن "، وٕاعداد
  ." الركابالالزمة عن 

  .تقاریر مرحلیة أو اقتراحات بشأن المواد اإلرشادیة الجدیدة أو المعدلةإصدار  النتائج المرجوة:
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  التاسع الملحقطبیق ت  :٥ رقمالبند 

دعى الدول المشاركة في فریق الخبراء إلى تقدیم عروض عن تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة الواردة في الملحق التاسع على ضوء ستُ 
تعزیز جهود اإلیكاو الرامیة إلى مساعدة الدول في تنفیذ ل وتقدیم ما لدیها من آراءحملة اإلیكاو المعنونة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"، 

  لحق التاسع.المأحكام 

في ضمان تقدم تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة الواردة في الملحق التاسع وتحسین اتساق هذا  للمساعدةتوصیات  إعداد النتائج المرجوة:
  التنفیذ على الصعید العالمي.

  المسائل األخرى  :٦البند رقم 
  .اإلیكاو في ببرنامج التسهیالتدعى فریق الخبراء إلى النظر في المسائل األخرى المتعلقة سیُ 

  .بشأن التدابیر الرامیة إلى االرتقاء بتسهیالت النقل الجويتقدیم توصیات  النتائج المرجوة:
 

-انتهى  -


