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  لفریق خبراء التسهیالتالثامن تقریر االجتماع 
  ٢٠١٤ نوفمبر ٢٧- ٢٤، یالمونتر

  مقدمةال
    ةعاملمحة 

ــدعُ  - ١ ــاع االجت ق ــامن م ــاو بالث ــر اإلیك ــي مق ــهیالت ف ــراء التس ــق خب ــونترلفری ــالم ــرة ی ــي الفت ــدة ف ــن  الممت ــى  ٢٤م  ٢٧إل
  .٢٠١٤ نوفمبر

 الختصاصاتا

 یقوم فریق الخبراء بما یلي: - ٢

 األمانة العامةاالتصال لشؤون التسهیالت و  وجهاتاجتماعات التسهیالت اإلقلیمیة  مساهماتالنظر في   )أ 
معدلة مع ال وأجدیدة الرشادیة اإلمواد الأو  دولیةالتوصیات القواعد و الوضع بشأن  توصیاتبغیة تقدیم 

من أجل مراعاة التطورات الحدیثة في التكنولوجیا المطبقة والتحدیات المعاصرة واالحتیاجات المستقبلیة 
 ءات المراقبة األخرى في المطارات؛جراة التفتیش على الحدود وإ تحسین كفاءة وفعالی

(وضع دلیل مثًال) ومواد  األمانة العامة لوضع أدوات إداریة علومات یمكن أن تستخدمهابم المساهمة  )ب 
 تنفیذ الملحق التاسع؛في إرشادیة أخرى لمساعدة الدول 

 ؛دورات شعبة التسهیالتخالل فیها للنظر وضع مقترحات   )ج 

 لجنة النقل الجوي. ام أخرى تعهد بها إلیهأداء أي مه  )د 

 جدول األعمال

فـي ورقـة العمـل  الذي تضمن البنود التالیـة (یـرد جـدول األعمـال نقل الجوي جدول أعمال االجتماعحددت لجنة ال - ٣
FALP/8-WP/1( 

  یكاوالتطورات األخیرة في مجال التسهیالت في اإل  من جدول األعمال: ١ البند
ع، بمـا فـي ذلـك نتـائج الـدورة الثامنـة منذ انعقـاد اجتماعـه السـاب اإلیكاوسیبلغ فریق الخبراء بالمستجدات المتعلقة بالتسهیالت في 

الخـامس  االجتمـاع)، و ٤/١٠/٢٠١٣إلـى  ٢٤/٩/٢٠١٣مـن فـي الفتـرة الممتـدة والثالثین للجمعیة العمومیة لإلیكاو(التي عقدت 
ــن  ــران (المنعقــد م ــن الطی ــراء أم ــق خب ــى  ١٧والعشــرین لفری ــة ب٢١/٣/٢٠١٤إل ــدوة المتعلق ــن الط االبتكــار) والن ــال أم ــي مج ــرانف  ی

سینظر الفریق، حسبما هـو مطلـوب، فـي أولویـات السیاسـات فـي مجـال التسـهیالت، و . )٢٣/١٠/٢٠١٤إلى  ٢١من لمعقودة ا(
 أیضا مستجدات أخرى ذات صلةوسیدرس برنامج عمله وفقا لذلك. مواءمة مرتكزا في ذلك على نتائج هذه المستجدات، بهدف 

  .المجال ذابه
    لجنة النقل الجوي. لكي تدرسهاأولویات برنامج عمل فریق خبراء التسهیالت توصیات تهم  تقدیم :النتیجة المتوخاة

   التعدیالت المقترح إدخالها على الملحق التاسع  من جدول األعمال: ٢البند 
ــراء  ــق الخب ــر إلــى اســیدعى فری ــي لنظ ــیات ف ــد والتوص ــات الخاصــة بالقواع ــة المقترح ــدةالدولی ــة ،المعدلــة أو الجدی ــدیل  المتعلق بالتع

ـــق التاســـع ال ـــاول والتـــي خـــامس والعشـــرین للملح ـــاعدة المقدمـــة تشـــمل  مواضـــیعتتن ـــحایا المس ـــرهم،  ث الطـــائراتحـــوادإلـــى ض وأس
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ـــى الحـــدود ـــة اآللیـــة عل ـــفر الوثـــائق و  ،والمراقب ـــهیالت الشـــحن ،آلیـــاالمقـــروءة س ـــة،  يذو واألشـــخاص  ،وتس وقاعـــدة بیانـــات اإلعاق

  .والمفقودة وثائق السفر المسروقةلاإلنتربول 
    تقدیم مقترحات بخصوص تعدیالت الملحق التاسع. لهدف:ا

  المواد اإلرشادیةبفریق العمل المعني تقریر   من جدول األعمال: ٣البند 
  بــإجراء اســتعراض معمــق للوثیقــة التــابع لــه والمكلــفاألعمــال التــي یقــوم بهــا فریــق العمــل علــى فریــق الخبــراء ســیجري إطــالع 

Doc 9957،"وثیقـة وال ، "دلیـل التسـهیالتDoc 9636 ،"اإلشـارات الدولیـة إلرشـاد األشـخاص فـي المطـارات والمحطـات البحریـة" ،
دلیل التسهیالت الحقـا، بمـا فـي ذلـك المـواد اإلرشـادیة إدراجه في بهدف  لتسهیالت النقل الجويوبإعداد برنامج وطني نموذجي 

  .باستخدام البرنامج النموذجيالخاصة 
  واد ارشادیة جدیدة ومعدلة.تقدیم مقترحات بخصوص م الهدف:

   المسائل األخرى  ال:من جدول األعم ٤البند رقم 
محتملـة  اتالمتعلقة ببرنامج التسهیالت في اإلیكاو، ویتضـمن ذلـك مراجعـسیدعى فریق الخبراء إلى النظر في المسائل األخرى 

  الملحق التاسع. وعملیات تدقیق"، أسماء الركابسجالت بیانات  إرشادات بشأن، "Doc 9944للوثیقة 
  تعزیز التسهیالت في مجال النقل الجوي.الكفیلة بمواصلة التدابیر بشأن تقدیم توصیات  :المتوخى الهدف

  الحضور
 یلي:ما كلمشاركین الكلي ل عددكان ال - ٤

  .اعضو دولة  ٢١من  ینمستشار الو  ینمناوباألعضاء الو من أعضاء فریق الخبراء عضوا  ٥٧
  .اة عضو دول ١٨من  ومستشارا مراقبا ٣٩
  .دولیة ةمنظم ١٢من  اومستشار  بامراق ١٥

  .بالمشاركین في االجتماع كاملة قائمة (أ) مرفقال ترد في - ٥
 افتتاح االجتماع

 الطیـــران أمـــن فـــرع نائـــب رئـــیسورحـــب  .محمـــد ســایح الطـــایف رئـــیس لجنـــة النقـــل الجـــوي، الســـیدافتــتح االجتمـــاع  - ٦
  .األمانة العامة وقدم موظفي ،یالإلى مونتر بحضور المشاركین ، السید ج. ماریوت،والتسهیالت

 مانةالمسؤولون واأل

نوربیرتـو والسـید  ،، رئیسـا لالجتمـاعأسـترالیا، عضـو فریـق الخبـراء مـن مویل لوكـاسصـانتخب فریق الخبـراء السـید  - ٧
  ، نائبا للرئیس.األرجنتین عضو فریق الخبراء من ،لوونجو

  الســیدفــي ذلــك  وســاعده، مهــام أمــین االجتمــاع ،التســهیالت قســمفــي التســهیالت اكر، مســؤول ثــ .الســید ج تــولى - ٨
  .، رئیس قسم التسهیالتیلیانوتشم. سی
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  اللغات والوثائق

ــدمات الترجمــة الفوریــة والمطبوعــاتقــدم فــرع اللغــات  - ٩ ــةباللغــات  خ ــیة ناإلو  والصــینیة العربی جلیزیــة والفرنســیة والروس
  .مدیرة إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ،ة ف. لیودكتور لا وقد تولت تنسیق هذه الخدمات ،سبانیةواإل

 الجتماع.اقائمة بوثائق  (ب) المرفقترد في و  -١٠

  
 

-  - - - - - - -  - -  
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  یكاوالتطورات األخیرة في مجال التسهیالت في اإل  من جدول األعمال: ١البند 

  الوثائق  ١-١
ــة ــة العام ــت األمان ــات  أدرج ــة المعلوم ــي ورق ــم  IP/2ف ــرار رق ــة A38-16الق ــة العمومی ــه الجمعی ــذي اعتمدت ــاو، ال ــا  لالیك ــالل دورته خ

علـى وجـه الخصـوص  )، ویشـمل هـذا القـرار٤/١٠/٢٠١٣إلـى  ٩/٢٠١٣/ ٢٩من في الفترة الممتدة  معقودةالالثامنة والثالثین (
ــراءات ا ــفر، واإلج ــائق الس ــالمة وث ــن وس ــأن أم ــدولي بش ــاون ال ــهیالت، والتع ــة بالتس ــام الخاص ــذ األحك ــع وتنفی ــةوض ــة والوطنی  ،لدولی

  والتعاون في مجال التسهیالت.
ـــات أدرجـــت األمانـــة و  ـــهیالت والنتـــائج أجـــدوال یبـــرز  IP/3فـــي ورقـــة المعلوم ـــثالث لفتـــرة المتوقعـــة ولویـــات برنـــامج التس الســـنوات ال

  ، كما أقرت ذلك الجمعیة العمومیة الثامنة والثالثین.٢٠١٦-٢٠١٤
  
  المناقشة  ٢-١
الســـابع لفریـــق خبـــراء  االجتمـــاعمنـــذ  علقـــة بالتســـهیالت فـــي اإلیكـــاورضـــا عـــن التطـــورات المتقـــدم األمـــین العـــام ع  ١-٢-١

  .٢٦/١٠/٢٠١٢إلى  ٢٢من المعقود في الفترة الممتدة )، FALP/7التسهیالت (
  قدم رئیس قسم التسهیالت عرضا عن استراتیجیة برنامج اإلیكاو لتحدید هویة المسافرین.  ٢-٢-١
، IP/3المعلومـات  التـي وردت فـي ورقـة لنظـر فـي أولویـات سیاسـات برنـامج التسـهیالتإلـى االخبـراء  قفریـدعي   ٣-٢-١

  .IP/3لم یحدد فریق الخبراء أي تعدیالت بخصوص األولویات الواردة في ورقة المعلومات و . تإن وجد ،بشأنهاوٕابداء تعلیقات 

-  - - - - - - -  - -  
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   على الملحق التاسع إدخالهاالمقترح  التعدیالت  من جدول األعمال: ٢البند 

  الوثائق  ١-٢
ق لحـــبنـــد جدیـــد فـــي المإدراج مقترحـــا بخصـــوص  WP/2وفقـــا لطلـــب الجمعیـــة العمومیـــة الثامنـــة والثالثـــین، وضـــعت ورقـــة العمـــل 

  سیاسات دعما لمساعدة ضحایا حوادث الطائرات وأسرهم. و/أوولوائح التاسع، یوصي الدول بوضع قوانین 
الملحـــق بنــود جدیــدة فــي بشــأن إدراج مقترحـــات  WP/3لعمومیــة الثامنـــة والثالثــین، وضــعت ورقــة العمــل وفقــا لطلــب الجمعیــة او 

  آلیة إلصدار تصاریح الهجرة.نظم التاسع تخص وضع 
، اقترح مراقب المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشـؤون الالجئـین إدراج قاعـدة قیاسـیة جدیـدة فـي الملحـق WP/5ي ورقة العمل فو 

قـام المراقـب الموفـد مـن  .Doc 9303وفقـا لوثیقـة اإلیكـاو  االتفاقیـة المسـتندة إلـى سـفرالتنص على ضرورة إصدار وثائق التاسع، 
  ، وشرح الهدف من إدراج هذه القاعدة القیاسیة الجدیدة في الملحق.االتفاقیة المستندة إلى سفرالالمفوضیة بعرض لتاریخ وثائق 

ــة عــن فریــق اإلیكــاو، اقترحــت كنــداWP/6فــي ورقــة العمــل و  ــي بوثــائق الســفر الفنــي  االستشــاري ، نیاب ــمن المقــروءةالمعن  آلیــا، ض
أكبـر فـي دلیـل المفـاتیح  أمور، إدراج توصـیات جدیـدة فـي الملحـق التاسـع لتشـجیع الـدول المتعاقـدة علـى المسـاهمة بفاعلیـة جملة

المســروقة والملغــاة، و  المفقــودة مــات المتعلقــة بوثــائق الســفركــاو، وقاعــدة قیاســیة تتطلــب مــن الــدول تحمــیال دقیقــا للمعلو یالعامــة لإل
  .WP/6على قاعدة بیانات اإلنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة. قامت كندا بعرض للمقترحات الواردة في ورقة العمل 

ول التحقــق مــن جــوازات ، اقترحــت األمانــة إدراج توصــیة جدیــدة فــي الملحــق التاســع، تطلــب فیهــا مــن الــدWP/7فــي ورقــة العمــل و 
فریــق الخبــراء فــي دراســته، قــدم ســفر المســافرین باســتخدام قاعــدة بیانــات اإلنتربــول لوثــائق الســفر المســروقة والمفقــودة. ولمســاعدة 
  المراقب الموفد من اإلنتربول عرضا عن قاعدة بیانات المنظمة لوثائق السفر المسروقة والمفقودة.

ـــل و  ـــة العم ـــي ورق ـــت الWP/8ف ـــى ، اقترح ـــدیالت عل ـــراء تع ـــي، إج ـــدني األوروب ـــران الم ـــة الطی ـــن اتفاقی ـــة ع ـــیكیة، نیاب ـــة التش جمهوری
وذلك لضمان تطابق المصطلحات فیهما. كما اقترحت وضـع  ،في الملحق التاسعالواردتین ١٤-٥و ٣٣-٣القاعدتین القیاسیتین 

  الالزمة". "االحتیاطات تعریف لمصطلح
ض المراقــب الموفــد مــن هولنــدا عــدة اقتراحــات لتعــدیل أحكــام الملحــق التاســع المتعلقــة اســتعر  المعدلــة، WP/10فــي ورقــة العمــل و 

وال بهدف تحدیثها لتواكب التطورات الجدیـدة فـي مجـال الجمـارك، التـي سـاهمت فـي تسـهیل العملیـات اللوجسـتیة، بالشحن، وذلك 
  اإلجراءات والممارسات الجمركیة.سیما ما یتعلق منها ب

 الشـحن،متعهـدي الـدولي لرابطـات  االتحـادمـن  القـادمون، التي كان من المفترض أن یعرضها المراقبـون WP/13أما ورقة العمل 
فقـد سـحبت عقـب ، الرابط"ة الدولی"ة للش"حن الج"ويو ،(األیاتـا) النقـل الجـوي الـدولي اتحـاد، و العالمیـة ورابطة شركات البریـد السـریع

، وبذلك انتفـى االحتیـاج الـى المقترحـات الـواردة فـي ورقـة العمـل المعدلة WP/10على ورقة العمل  هولندا التي أدخلتهاالتعدیالت 
WP/13.  

  
    المناقشة والتوصیات  -٢
، والمتعلــق بمســاعدة ضــحایا حــوادث الطــائرات WP/2وافــق فریــق الخبــراء علــى المقتــرح الــوارد فــي ورقــة العمــل   ١-٢-٢

  "دعم".كلمة بعد "مساعدة" كلمة . وقد عدلت ورقة العمل هذه بإدراج وأسرهم
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 ،WP/3المقترحـات التـي أدرجـت فـي ورقـة العمـل في تبعا لطلب الجمعیة العمومیة والمجلس، نظر فریق الخبراء   ٢-٢-٢

المطبقـة حالیـا فـي عـدة  علـى أن تكـرار هـذه التعـاریف مـن شـأنه أن یقیـد دون داع إجـراءات المراقبـة اآللیـة للحـدود اتفـقغیر أنه 
  هذه المقترحات.لم ُتعتمد أیضا استخدام التقنیات المستقبلیة. لذلك،  إنه یقید، بل ائدهاویحد من نطاقها وفو  دول

مقترح إدراج القاعدة القیاسـیة التـي تخـص وثـائق اعتماد ، اتفق فریق الخبراء على WP/5بالنظر إلى ورقة العمل   ٣-٢-٢
. وقــد اتفــق التــزامتق الــدول مــا یــنجم عــن ذلــك مــن بحیــث ُیلقــى علــى عــا، شــرط أن یعــدل الــنص االتفاقیــةالســفر المحــددة بموجــب 

 "االتفاقیــة"وثــائق الســفر المحــددة بموجــب  عبــارة القاعــدة القیاســیة لتفســیر معنــىإلــى "مالحظــة" إضــافة فریــق الخبــراء أیضــا علــى 
بخصـــوص  اســتجابة إلـــى طلــبو  عــدیمي الجنســـیة.البشـــؤون الالجئــین واألشـــخاص  ذات الصــلةالدولیـــة  االتفاقیــاتإلـــى  بــالرجوع

یــق أن هــذه توصــیة عامــة فــي طبیعتهــا، وأنهــا تنطبــق علــى ر ، اعتبــر الف١١-٣ تفاعــل القاعــدة القیاســیة المقترحــة مــع التوصــیة
على سبیل المثال جوازات السفر ومنها  ،في الملحق على نحو محدد ومنفصلالوثائق المستخدمة لغرض السفر، ولیست مذكورة 

)، والحكــم الجدیــد المقتــرح بشــأن وثــائق الســفر المحــددة بموجــب ١٠-٣ فــي القاعــدة القیاســیة التــي یجــري تناولهــاآلیــا ( المقــروءة
  .االتفاقیة

ـــین   ٤-٢-٢ ـــز ب ـــول التمیی ـــة ح ـــزامبعـــد مناقش ـــات االلت ـــدة بیان ـــي قاع ـــافرین ف ـــال بیانـــات المس ـــول  بإدخ ـــائقاإلنترب ـــفر  لوث الس
قتراحات الـواردة فـي ورقـة فریق الخبراء االاعتمد عدة البیانات ذاتها، بالتحقق من الوثائق باستخدام قا وااللتزامالمسروقة والمفقودة 

  السفر.المتعلقة بوثائق أحكام الملحق التاسع بشأن  WP/6العمل 
ـــر   ٥-٢-٢ ـــالل النظ ـــل فـــي مـــن خ ـــة العم ـــراء أیـــد ، WP/7ورق ـــق الخب ـــات اعتمـــاد فری ـــدة بیان ـــة بشـــأن قاع ـــیة المقترح التوص

ــول لوثــائق الســفر المســروقة  ــمل وثــائق الســفر جمیعهــا، ولــیس اإلنترب ــراء بــذلك نطــاق الحكــم لیش ــودة. وقــد وســع فریــق الخب والمفق
قاعــدة البیانــات "بقــدر المســتطاع  ه ینبغــي اســتخدامفریــق الخبــراء إشــارة إلــى أنــأدرج . باإلضــافة إلــى ذلــك، فقــطجــوازات الســفر 

  راقبات.عادة مثل هذه المفیها ال تنفذ  التي، وذلك بهدف خدمة الحاالت عملیا"
ـــل و   ٦-٢-٢ ـــة العم ـــي ورق ـــد  ،WP/8ف ـــارة "االأی ـــد لعب ـــف جدی ـــراء إدراج تعری ـــق الخب ـــق فری ـــي الملح ـــروریة" ف ـــات الض حتیاط

الطـائرات ، تهـدف إلـى حمایـة مشـغلي ١٤-٥و ٣-٣تعدیالت في القاعـدتین القیاسـیتین ما یرافق ذلك من التاسع، باإلضافة إلى 
أن یكونـوا خبـراء فـي  ال ُینتظـر مـنهمومـوظفیهم ووكالئهـم  اتیح أن مشغلي الطائر من المسؤولیة المفرطة، وذلك عن طریق توض

وضــع أمثلــة معینــة بخصــوص مخالفــات وثــائق  علــى أن مــن المالئــمالفریــق فحــص وثــائق الســفر والتأكــد مــن صــحتها. وقــد اتفــق 
ــذا الصــدد.  ــل به ــرح مفص ــا وضــع ش ــن أیض ــث یمك ــل التســهیالت، حی ــي دلی ــاذالســفر ف ــم اتخ ــرار م ت ــرح ق ــالنص المقت ــق ب ماثــل یتعل

 القاعـدة القیاسـیةإلـى "مالحظـة" إضـافة علـى  فـي هـذا الصـدد اتفق فریق الخبـراءو . ١٤-٥ الوارد في الفقرةو لفحص وثائق السفر 
المقبولـــة.  االمتثــالتــدابیر توضــح  والتــيفــي دلیــل التســـهیالت  المقــرر إدراجهــانتبــاه إلــى التفســـیرات االاســترعاء ، بهــدف ١٤-٥

عتمــد أیضــا التعــدیل ا. و ١٤-٥ بعــد إعــادة صــیاغة التعریــف المقتــرح ونــص الفقــرةالمرفــق  الــوارد فــي نصالــ فریــق الخبــراء واعتمــد
  .٣٣-٣ القاعدة القیاسیةإدراجه في المقترح 

التعدیالت المقترحة فیمـا یخـص أحكـام تسـهیل  فیها رضتعُ وقد المعدلة تأییدا واسعا،  WP/10القت ورقة العمل   ٧-٢-٢
منظمـة الجمـارك العالمیـة، وقـد الـذي وضـعته الجوي حتى تتماشى مع أحكام إطار معاییر تأمین وتیسیر التجارة العالمیـة  الشحن

علـى النحـو التـالي: أ) المعدلـة  WP/10تعدیل النص المقترح في ورقـة العمـل  ،بتأیید من فریق الخبراء ،الوالیات المتحدة اقترحت
، تسـتبدل كلمـة "تتضـمن" بعبـارة ٣٠-٤من النص المقترح؛ ب) في الفقرة  وال ُتحذفمتقدم"، "بكلمة ، یحتفظ ١-١١-٤في الفقرة 

ـــمن"؛ ـــرة  " یمكـــن أن تتض ـــة ١-٣٠-٤وفـــي الفق ـــر" فـــي نهای ـــى ســـبیل الحص ـــارة "ولـــیس عل ـــاف . الســـطر األول، تضـــاف عب وتض
  "الشخص المرخص له". عن مصطلحتفاصیل تقدم "مالحظة" 
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  المرفق
  ]WP/2ورقة العمل  :: [المرجعالملحق التاسع بإدراج توصیة جدیدة كما یليمن  الثامنالفصل  یعدل -١

ضحایا المساعدة إلى  تقدیم لمن أجسیاسات اللوائح و/أو الو  یعاتتشر تضع الأن ینبغي للدول  — توصیة  ٤٥- ٨
  .حوادث الطائرات وأسرهم

 "سرهمألو  الطائراتضحایا حوادث لمساعدة تقدیم الیكاو بشأن اإل اتسیاس" ، 9998Docالوثیقة االنتباه إلى ه وجّ یُ  — مالحظة
  ."سرهمألو  الطیرانالمساعدة لضحایا حوادث  تقدیمدلیل " ،Doc 9973والوثیقة 

  
 ]WP/5ورقة العمل  :: [المرجعالتاسع بإدراج قاعدة قیاسیة جدیدة كما یلي الملحقمن  الثالثالفصل  یعدل -٢

٣-Xیجب على الدول المتعاقدة أن تتأكد من أن وثائق السـفر التـي بحـوزة الالجئـین واألشـخاص بـدون وطـن ("وثـائق السـفر  ١
  . Doc 9303یكاو المحددة بموجب االتفاقیة") هي وثائق مقروءة آلیا، وفقا لمواصفات وثیقة اإل

وضـع الالجئـین واتفاقیـة ب الخاصـة ١٩٥١منصـوص علیهـا فـي اتفاقیـة عـام " وثائق السفر المحددة بموجـب االتفاقیـة" –مالحظة 
   ).االتفاقیتینكلتا من  ٢٨انظر المادة (العدیمي الجنسیة وضع األشخاص  بشأن١٩٥٤عام 

  ]WP/6 لعملورقة ا :المرجع: [الملحق التاسع كما یليمن  الثالثالفصل  یعدل -٣

 وذلـك ،هذا الفصل فيعلیها  وصنصمبمستندات غیر ال الزائرینن تتأكد من عدم مطالبة أ یجب على الدول المتعاقدة  ٥-٣
 .أراضیهاومغادرة  لدخول

جـوازات سـفر مقـروءة آلیـًا  إلكترونیـة تصدر أو تنوي إصدار وثائق سفر )أ(ینبغي للدول المتعاقدة التي  – توصیة  ١-٩-٣
، أن تنضـم إلـى دلیـل تنفذ عملیات فحص آلیـة لجـوازات السـفر اإللكترونیـة عنـد نقـاط المراقبـة علـى الحـدود )ب(ة؛ و/أو إلكترونی

  .معلوماتها في دلیل المفاتیح العامةوأن تقوم بتحمیل  )المفاتیح العامة لالیكاو

المقـروءة آلیـًا عنـد نقـاط  إللكترونیـةا وثـائق السـفرعلـى ینبغي للدول المتعاقدة التي تنفذ عملیات فحص  - توصیة  ٢-٩-٣
مـن أجـل التحقـق مـن  ةحـمتاالمعلومـات ال خدموأن تسـت )PKD(المراقبة على الحدود أن تنضم إلـى دلیـل المفـاتیح العامـة لالیكـاو 

  .المقروءة آلیًا عند نقاط المراقبة على الحدود اإللكترونیة صحة وثائق السفر

، أو استبدالهاأو تجدید صالحیتها  وثائق سفر جوازات سفرإصدار  علىإذا ُفرضت أي رسوم  -توصیة  ١-١٤- ٣
 فینبغي أال تتعدى الرسوم تكالیف العملیة.

٣ -Xبمعلومات دقیقة عن وثائق السفر المسروقة والمفقودة  على وجه السرعة الدول المتعاقدة اإلنتربولُتزّود أن  یجب  ٢
دماجها في قاعدة بیانات اإلنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة ، وذلك من أجل إهذه الدولوالملغاة، التي أصدرتها 

)SLTD.(  
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  ]WP/7 ورقة العملالمرجع: كما یلي: [ الملحق التاسع من الثالثالفصل  یعدل -٤

٣ -Xعند نقاط مراقبة الحدود قوم كل دولة من الدول المتعاقدة، بالقدر المستطاع عملیا، بالتحققینبغي أن ت -  توصیة  ٣ ،
قاعدة بیانات اإلنتربول لوثائق السفر المسروقة  باستخدام المسافرین دولیاً  شخاصجوازات األ منالدخول والمغادرة،  لدى

  ).SLTDوالمفقودة (
  ]WP/8ورقة العمل  :المرجعكما یلي: [ الملحق التاسعمن  األول والثالث والخامسالفصول  عدلت -٥

  الفصل األول:
عملیات التحقق أعضاء مشغلي الطائرة المدّربین على نحو كاف أو الشركة المشغلة تولى ینبغي أن ی طات الضروریة:تیاحاال

سفر صالحة  وثیقةمل أن كل شخص یحبالنیابة عن مشغل الطائرة، عند نقطة الصعود إلى الطائرة، من أجل التأكد من 
ت التحقق هذه إلى التأكد ارة. وتهدف عملیاوكذلك، عند االقتضاء، تأشیرة الدخول أو رخصة اإلقامة الالزمة لدخول دولة الزی

  .(إدخال تغییرات واضحة على وثائق السفر المعنیة) أي مخالفات واضحةكشف من 
  :الفصل الثالث

 الركابیجب على مشغلي الطائرات اتخاذ االحتیاطات الضروریة عند نقطة الصعود إلى الطائرة، للتأكد من حمل   ٣٣- ٣
  في هذا الفصل. المبینةدول العبور ودول المقصد ألغراض المراقبة  للوثائق التي تحددها األشخاص

  الفصل الخامس:
یجب على الدول المتعاقدة أن ال تفرض غرامات على مشغلي الطائرات في حالة وجود أشخاص قادمین أو عابرین   ١٤- ٥

 حیازةللتأكد من  مالئمةاالحتیاطات  نما یلزم مأنهم اتخذوا  من إثباتالطائرات  إذا تمكن مشغلویحملون وثائق غیر سلیمة، 
  لمستندات الالزمة لدخول دولة الزیارة.اهؤالء األشخاص 

 

، والذي یمكن أن یتضمن دلیل التسهیالت، Doc 9957یكاو لنص ذي الصلة الوارد في وثیقة اإلإلى ایوّجه االنتباه  —مالحظة 
  .وتأكید مدى صحتها توضیحات بشأن المخالفات في وثائق السفر، وفحص هذه الوثائق

 ]WP/10ورقة العمل  :المرجعكما یلي: [الملحق التاسع من  األول والرابعالفصالن  یعدل -٦

  :الفصل األول

: طرف یشارك في الحركة الدولیة للبضائع، بأي صفة تقرها إدارة الجمارك الوطنیة، أو من ینوب المشغل االقتصادي المرخص
ویشمل  اإلمدادات التي حددتها منظمة الجمارك العالمیة أو ما یعادل تلك المعاییر. عنها، بوصفها تلبي معاییر أمن سلسلة

المشغلون االقتصادیون المرخصون، إضافة الى جهات أخرى، الصانعین والمستوردین والمصدرین، والسماسرة، والناقلین 
  حدین وأصحاب المخازن والموزعین.ومجمعي البضائع والوسطاء والموانئ والمطارات ومشغلي المطارات والمشغلین المت

مرفق یمّكن األطراف المعنیة باالتجار والنقل من تقدیم المعلومات والوثائق الموحدة من خالل نقطة دخول وحیدة  شبّاك وحید:
یا ال ینبغي للوفاء بجمیع الشروط التنظیمیة المرتبطة بالبضائع المستوردة والمصدرة والعابرة. وٕاذا كانت المعلومات متاحة إلكترون

  تقدیم عناصر فرادى البیانات إّال مرة واحدة.
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  :الرابع الفصل
ینبغي للدول المتعاقدة أن تنظر في استحداث برامج خاصة بالمشغلین االقتصادیین المرخص لهم،  — توصیة  ١- ٩- ٤

  وبالتالي إیجاد بیئة مواتیة للتدابیر التیسیریة للمراقبة الجمركیة.
بیر التیسیریة للمراقبة الجمركیة خفض مستوى عملیات التفتیش والفحص المادیة، وتقدیم مجموعة قد تشمل التدا —مالحظة 

محدودة من عناصر البیانات، وٕاخطار بإجراء تفتیش مقصود قبل وصول البضائع وغیرها من التدابیر التیسیریة. وینبغي أن 
  ى الجمارك وباستخدام إجراءات تقییم المخاطر.تستند تدابیر المراقبة إلى المعلومات الالزمة المقدمة مسبقا إل

أن تشجع على إبرام اتفاقات أو ترتیبات بشأن االعتراف المتبادل لبرامج  ةینبغي للدول المتعاقد — توصیة  ٢- ٩- ٤
   المشغلین الجویین المرخص لهم أو ما یعادلها من برامج مع البلدان األخرى.

تقوم، ألغراض التسهیالت، وحیثما كان ممكنا، بالنظر في استخدام  ینبغي للدول المتعاقدة أن — توصیة  ١-١١- ٤
 المعلومات المسبقة المتاحة عن البضائع في اإلجراءات الجمركیة الالحقة لتخلیص البضائع المستوردة والمصدرة والعابرة.

المعنیة بعملیات ینبغي للدول المتعاقدة أن تنظر في استحداث ترتیبات لتمكین جمیع األطراف  — توصیة  ١-١٧- ٤
الشحن الجوي من تقدیم جمیع المعلومات التي تطلبها السلطات العامة، بما في ذلك المعلومات المسبقة عن البضائع، فیما 

  یتصل بوصول الطائرة والبضائع وبقائها ومغادرتها، إلى نقطة دخول وحیدة (الشباك الوحید).

میع المشاركین في نقل ومناولة وتخلیص الشحن الجوي على ینبغي للدول المتعاقدة أن تشجع ج —توصیة   ٢-١٧- ٤
تبسیط اإلجراءات والوثائق ذات الصلة، وتتعاون أو تشارك مباشرة في وضع نظم الكترونیة للشحن الجوي باستخدام المعاییر 

ن قابلیة التشغیل ذات الصلة بهذه الحركة وضما تالمتفق علیها دولیا وغیر ذلك من الوسائل، بغرض تعزیز تبادل المعلوما
  المتبادل بین نظم المشاركین كافة

  وتخلیصها والمصدرةعن الشحنات المستوردة  اإلفراج —(جیم) 
بالنسبة للمستوردین المرخص لهم الذین یستوفون معاییر محددة، من ضمنها سوابق مالئمة لالمتثال  — توصیة  ٣٠- ٤

ة، ینبغي للدول المتعاقدة أن تضع إجراءات خاصة، على أساس للمقتضیات الرسمیة ونظام مرض إلدارة السجالت التجاری
  .المعلومات المتوفرة مسبقا، یمكن بموجبها اإلفراج فورا عن البضائع عند وصولها

یجب أن تضع الدول المتعاقدة إجراءات خاصة للتعجیل باإلفراج عن البضائع عند وصول أو مغادرة االشخاص المرخص 
الء األشخاص المرخص لهم معاییر محددة، قد تشمل سجال مالئما لالمتثال للشروط الرسمیة لهم. وینبغي أن یستوفي هؤ 

   ونظام ُمرض إلدارة سجالتهم التجاریة.
یمكن أن تشمل اإلجراءات الخاصة باألشخاص المرخص لهم ما یلین على سبیل المثال وال  — توصیة  ١-٣٠- ٤

  الحصر:
صّدرة على أساس تقدیم الحد األدنى من المعلومات الضروریة لتحدید اإلفراج عن البضائع المستوردة أو الم  أ)

  السلع والسماح باستیفاء التصریح النهائي عن البضائع في وقت الحق؛
تخلیص البضائع المستوردة أو المصّدرة في مكاتب األشخاص المرخص لهم أو أي مكان آخر تجیزه السلطات   ب)

  الجمركیة؛
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  ئع المستوردة أو المصّدرة، باالستناد إلى مدخل في سجالت الشخص المرخص له؛إیداع تصریح بشأن البضا  ج)
إیداع تصریح واحد بشأن البضائع المستوردة أو المصّدرة خالل فترة زمنیة معینة إذا كان نفس الشخص هو   د)

  الذي یستورد البضائع أو یصدرها بشكل معتاد.

أعاله)، یوّجه االنتباه إلى  ١-٣٠-٤و ٣٠- ٤ التوصیتین " (انظرفیما یخص المصطلح "األشخاص المرخص لهم –مالحظة 
 ١٩٩٩من االتفاقیة الدولیة لتبسیط وتنسیق اإلجراءات الجمركیة على النحو المنقح في عام  ٣٢-٣القاعدة القیاسیة االنتقالیة 

  ("اتفاقیة كیوتو المنقحة). ٢٠٠٦لمنظمة الجمارك العالمیة، والتي أصبحت نافذة في عام 

  

یستعاض عن التوصیات من  :٣١-٤الواردة في التوصیة ، تخلیصهاالشحنات المستوردة و  اإلفراج عن –) د(في الفصل 
  "١-٣٠-٤ إلى ٢٧-٤"بالتوصیات من " ٣٠-٤ إلى ٢٧-٤"

  تخلیصهاو  الشحنات المستوردة اإلفراج عن –(دال)  

-  - - - - - - -  - -  
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  رشادیةلعمل المسؤول عن المواد اإل من جدول األعمال: تقریر عن فریق ا ٣البند 

  الوثائق  ١-٣

، والتابع لفریق إرشادیةفورة، بصفتها المقرر المعني بفریق العمل المسؤول عن إعداد مواد اقدمت سنغ، WP/9في ورقة العمل 
بع لفریق خبراء السا االجتماعخالل الفریق . وقد كلف هذا الخبراء، عرضا لمستجدات العمل الجاري الذي یقوم به فریق العمل

، بعنوان "اإلشارات الدولیة إلرشاد Doc 9636"دلیل التسهیالت" و ،Doc 9957التسهیالت بالقیام بمراجعة معمقة لوثیقتي اإلیكاو 
، یتضمن المواد األشخاص في محطات الركاب الجویة والبحریة، وبإعداد برنامج وطني نموذجي لتسهیالت النقل الجوي

  .رشادیةاإل

  البرنامج الوطني النموذجي لتسهیالت النقل الجوي.مشروع ، WP/9ورقة العمل فق مر یرد في 

  .لتسهیالت النقل الجويوقدم العضو المناوب من الجمهوریة التشیكیة عرضا عن لجنة الجمهوریة التشیكیة الوطنیة 

  المناقشة والتوصیات  ٢-٣

دة البرنامج النموذجي لتسهیل النقل الجوي، بعد إضافة ، أقر فریق العمل مسو WP/9ورقة العمل مرفق بالنظر إلى   ١- ٢- ٣
. وقد أشارت األمانة إلى أن هذا البرنامج النموذجي سینشر في أو مغادرتها الدول إلى لدخوللنص یتعلق بفحص األشخاص 

  دلیل جدید منفصل عن دلیل التسهیالت، بهدف التعجیل بنشره.

ات الدولیة ، واإلشار )Doc 9957تعراض كل من دلیل التسهیالت (الوثیقة بالنظر إلى التقدم المحرز فیما یخص اس  ٢- ٢- ٣
)، أشار فریق الخبراء إلى أن العمل في تقدم وأن Doc 9636األشخاص في محطات الركاب الجویة والبحریة (الوثیقة  إلرشاد
  یالت.التاسع لفریق خبراء التسه االجتماعقدم خالل یالنهائي لكلتا الوثیقتین سالمشروع نسخة 

مرفق بحسب اتفاق فریق الخبراء، استنسخ النص الخاص بالبرنامج الوطني النموذجي لتسهیل النقل الجوي في   ٣- ٢- ٣
  .٣البند  عن تقریرال

 -----------  
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                  ٢٧/١١/٢٠١٤ 
 
  

  ]مشروع[
  البرنامج الوطني النموذجي
  لتسهیل النقل الجوي

  [أدخل تاریخ اإلصدار]
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  سجل التعدیالت
  

في هذه الوثیقة.  المدرجستكون هذه الوثیقة محل تعدیالت من وقت إلى آخر. وستراقب هذه التعدیالت عبر سجل التعدیالت 
  .]المعنیةأدخل اسم الهیئة سؤولة عن التعدیالت هي [مهیئة التنسیق الو 
  
  التعدیل تأدخللتي الجهة ا  تاریخ إدخال التعدیل  التعدیل سریانتاریخ   تعدیل رقمال
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  ٢٦  ...............................................................................................  المطارات ومشغل

  ٢٧  .......................................................................................  ناولة األرضیة.وكالء الم
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  ٢٨  .........................................................................................  وخروجها دخول الطائرة
  ٢٨  ..............................................................................  دخول ومغادرة األشخاص وأمتعتهم

   ٣٠  ................  وغیرهم من العاملین لدى مشغلي الطائراتطاقم الطائرة والدخول فیما یخص هویة ال إجراءات تمییز
  ٣٠  ....................................................................  دخول والمبعدوناألشخاص الممنوعون من ال

  ٣٢  ...........................................  لتسهیالت النقل الجوي: النظام الداخلي الخاص باللجنة الوطنیة ١اإلضافة 
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  تمهید
  

 ١٨- ٨و ١٧- ٨ كیفیة امتثال الدول للقواعد القیاسیةبشأن الجوي إرشادات یتضمن البرنامج الوطني النموذجي لتسهیل النقل 
التسهیالت. وقد أرفقت بهذا الصدد، على سبیل اإلرشاد،  ،دوليالطیران المدني ال التفاقیةمن الملحق التاسع  ١٩- ٨و

إلى أن هذا  استرعاء االنتباهالنموذجي لتسهیل النقل الجوي. یجدر مالحظات إرشادیة إلى األجزاء المعنیة من البرنامج الوطني 
 ١٧-٨ القواعد القیاسیةمراعاة ى وسائل أخرى مناسبة تؤدي هي أیضا إل إذ إن هناك، لالمتثالاألخیر لیس هو السبیل الوحید 

المقترح في هذا البرنامج ى تكون هناك ضرورة لتعدیل العناصر والمحتو  قدو الواردة في الملحق التاسع.  ١٩-٨و ١٨- ٨و
  للهیاكل القانونیة واإلداریة المتعددة الخاصة بكل دولة. لالمتثال

  
ر لوظائف ومسؤولیات كل األطراف المعنیة بأنشطة تسهیل النقل یجب على البرنامج الوطني لتسهیل النقل الجوي أن یحدد أدوا

  القواعد القیاسیة المتعلقة بمسائل األمن الواردة في الملحق التاسع. أن ُتدرج في بالبرنامج ذاتهأیضا  ومن المستحسن. الجوي
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  مقدمة
  

مقدمة خاصة  الدولوُیستحسن أن تضع . ويجالنقل ال لتسهیالتنموذج لمقدمة البرنامج الوطني  یرد أدناهمالحظة تفسیریة: 
الهیئة المسؤولة أو الشخص  أن هذا البرنامج قد وقعهلدول أن تتأكد من ل وینبغيالنقل الجوي.  لتسهیالتالوطني  اببرنامجه

  عن تطبیقه.
  
  لتسهیالتا

 سیر العملهدف إلى تحسین والموارد البشریة والمادیة التي ت مجموعة من التدابیر اعلى أنه تالتسهیالف عرَ تیمكن أن 
فیما یخص الطائرة والطاقم والركاب والشحن والبرید والمخازن عبر المطارات، مع التأكد من  واالرتقاء به إلى الحد األمثل

  .ذات الصلة بهذا المجال للقوانین الدولیة والوطنیة االمتثال
  

  يالنقل الجو  لتسهیالتالوطنیة والبرنامج الوطني لجنة الالهدف من 
نظر ا. لالیكاوقاعدة قیاسیة  لتسهیالت النقل الجويالنقل الجوي والبرنامج الوطني  لتسهیالتتأسیس اللجنة الوطنیة  یعتبر

الطیران المدني  التفاقیة) ٢٠١١ یولیو، ةالواردتین في الملحق التاسع (الطبعة الثالثة عشر  ١٧-٨و ١٩-٨ القاعدتین القیاسیتین
  الدولي.

آمنة و  سلیمة على بیئةالنقل الجوي هو الحفاظ  لتسهیالتوالبرنامج الوطني  الوطنیة كل من الجنةس إن الهدف من تأسی
  وفعالة. بها للطیران المدني حیث تقدم الخدمات بطریقة موثوق

  
ه إلى سیر العمل واالرتقاء بالنقل الجوي هو توفیر إطار عمل لتوجیه تحسین  لتسهیالتإن الهدف من إنشاء البرنامج الوطني 

بمتطلبات دومًا  الوفاءمع  العمالءوالشحن عبر المطارات، وتحسین خدمة والركاب الطائرة والطاقم فیما یخص  الحد األمثل
 يیضم الجهات الحكومیة المعنیة وممثلفي شؤون التسهیالت،  وتبادل المعلومات للتشاوراللجنة منتدى  وتوفراألمن المالئمة. 

  ، باإلضافة إلى القطاع الخاص.بالنقل الجويأخرى مرتبطة  طأوسان إلى یالحكومة المنتم
الحفاظ على فیجب علیها لطائرات القادمة والمغادرة، ل منح التصاریح الالزمةبتسهیل ملتزمة  سم الدولة]ا[أدخل  ونظرًا إلى أن

  .إلى العمالءفعال للقوانین، وتقدیم خدمة متقنة  وٕانفاذأداء أمني رفیع المستوى، 
  النقل الجوي. لتسهیالتالبرنامج الوطني  فیرد وصفها فيهذه المهام والمهام المرتبطة بها  إنجازإلى نشطة الرامیة أما األ 

  
  
  النقل الجوي لتسهیالتائد البرنامج الوطني فو 

على سبیل ومنها النقل الجوي إلى معالجة ومواءمة مصالح كل الهیئات المعنیة بالتسهیالت،  لتسهیالتالوطني  البرنامجیرمي 
تعزیز نمو قطاع النقل ٕالى النقل الجوي التجاري والمطارات ...إلخ، و ب والمنتفعونالطائرات  وومشغلالمثال السلطات العامة 

  :التالیة تحقیقها هي التي ینشد البرنامجالفوائد و . بها وموثوقا ةآمن االجوي وجعله
 الطائرة والطاقم والركاب والشحن؛ العمل أو االرتقاء بجودته فیما یخص سیر مستوى الحفاظ على  )أ 
 ؛، أو االرتقاء بهذا المستوىكلفة، وكفاءة العملیات واإلجراءاتتالحفاظ على مستوى خدمة الركاب، وفعالیة ال  )ب 
 ؛وتكییفه وتشجیعه نمو النقل الجوي تیسیر  )ج 
 تلبیة احتیاجات جمهور المسافرین.ترمي إلى المساهمة في تجربة إیجابیة   )د 
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[أدخل  وتمثل. النقل الجوي لتسهیالتالنقل الجوي من خالل أنشطة اللجنة الوطنیة  لتسهیالتسم الدولة] ال [أدخینفذ برنامج 
البرنامج الوطني  وصیانةوتنفیذ  وضعمسؤولیة  لتوّلي اداخل إدارته سم الدولة]ا[أدخل  التي عینتهاالسلطة  سم الهیئة]ا

  .النقل الجوي تلتسهیالالنقل الجوي، وتأسیس لجنة وطنیة  لتسهیالت
  .النقل الجوي لتسهیالتاللجنة الوطنیة رئاسة  سم الهیئة]ا[أدخل  تتولى

  
  ورقم النسخة التوقیع

 الدولیة الواردة في توصیاتالالدولیة ذلك (كالقواعد و  الوطنیة أواللوائح ثیقة بانتظام، مثال، عندما تستوجب هذه الو یجري تحدیث 
التعدیالت عن طریق أرقام  ویجري تمییز .الهیئة] اسم[أدخل لهیئة المنسقة للتعدیالت هي ٕان او ملحق اإلیكاو التاسع مثال). 

  سخ.النُّ 
  

  : بتاریخ التوقیعتم 
  
  

  آخر مسؤول المدیر العام أو
  الطیران المدني إدارةهیئة / وزارة / 

  
المعنیة أن تقرر  ةللدولیجوز  – :برنامجوعالنیة ال النقل الجوي لتسهیالتلبرنامج الوطني لالوضع القانوني  –حظة تفسیریة الم

، على الهیئات المعنیة مثال تداوله وجعله یقتصرالحد من نطاق  أو النقل الجوي للجمهور، لتسهیالتالبرنامج الوطني إعالن 
ترتیبات  قرار وزاري أو أومرسوم  قانون أو كأن یكون مثال قد أنشئ بموجبالوضع القانوني للبرنامج (جزئیا على ذلك یعتمد و 

هأنه بید إداریة).  النقل الجوي على  لتسهیالتالبرنامج الوطني  توزیعالتي یحتمل الحصول علیها من  إلى الفوائد االنتباه یوجَّ
  تنفیذه.أن یعزز ذلك  من شأنإذ نطاق واسع، 
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  التعاریف
البرنامج الوطني  ألغراضعناها ملمصطلحات الرئیسیة بغیة تحدید ل اتعریف الدول ُیستحسن أن تضع –مالحظة تفسیریة 

  النقل الجوي. لتسهیالت
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  النقل الجوي لتسهیالترنامج الوطني بأهداف ال
  النقل الجوي. لتسهیالتأهداف برنامجها الوطني  أن تحدد بوضوحلدول ل ینبغي –مالحظة تفسیریة 

  
  :من أجل ما یليالمعنیة والوكاالت والقطاع، النقل الجوي في التنسیق بین الوزارات  لتسهیالتداف البرنامج الوطني تكمن أه

 الدولیة للطیران المدني، التسهیالت؛ لالتفاقیةالواردة في الملحق التاسع الدولیة التأكد من تنفیذ القواعد والتوصیات  •
عقبات تحسین العملیات واإلجراءات لتسهیل حركة الطائرات والطاقم والركاب والشحن والبرید والمخازن، وذلك بإزالة ال •

 ننتاجیة وجودة الخدمات المقدمة في مجال خدمات الطیرااإلو  الكفاءةتحسین باإلضافة إلى ، والتأخیر غیر المبرر
 المدني؛

یئة الطیران بلمعالجة قضایا التسهیالت في قطاع النقل الجوي وفي مجال  االستراتیجیات االبتكاریةدعم تطویر  •
 المدني بطریقة استباقیة.

  
لتسهیالت اللجنة الوطنیة  ، أو أناللوائحالنقل الجوي یضع  لتسهیالتما سبق ال یعني أن البرنامج الوطني  –ة مالحظة تفسیری
في  الوكاالت المعنیة أو . وهو ال یعني أیضا أي تغییر في مسؤولیات الوزارات أوتنفیذ هذه اللوائحعن  مسؤولة النقل الجوي

لمهام المذكورة اهو باألساس تنظیم توزیع المعلومات وتنسیق  لتسهیالتلني البرنامج الوطغرض . إن اختصاصها تمجاال
  أعاله.

   



FALP/8 Report 
  مرفق  

3A-9  من جدول األعمال ٣التقریر عن البند   
 

  التشریعات
، عند واإلقلیمیةالوطنیة  واللوائحالدولیة، والتشریعات  االتفاقیاتقائمة بمختلف الدول  ُیستحسن أن تضع –مالحظة تفسیریة 

  النقل الجوي. لتسهیالتني تنفیذ البرنامج الوط ًا یرتكز علیهأساس لكي تكونقتضاء، اال
  

ٕان و ووطنیة. ] تإن وجد وٕاقلیمیة،[وتوصیات دولیة  ولوائح تنظیمیةالنقل الجوي إلى قوانین  لتسهیالتیستند البرنامج الوطني 
 ، هو مطلب یرد في القواعد القیاسیةالنقل الجوي لتسهیالتالنقل الجوي، واللجنة الوطنیة  لتسهیالتتأسیس البرنامج الوطني 

. وهو إلى هذه القواعدطیران المدني الدولي، التسهیالت، ویستند ال التفاقیةالواردة في الملحق التاسع  ١٩- ٨و ١٨- ٨و ١٧- ٨
  .]االقتضاءأو القرار الوطني، حسب الالئحة [أدخل مرجع التشریع أو بـ  ینفذ عمالً 

  
 إن وجد] ،[واإلقلیميعلى النطاق الدولي  العتباراالنقل الجوي التشریعات التالیة بعین  تتسهیاللیأخذ البرنامج الوطني 

  والوطني.
  

  ]أدناهأمثلة  ترد[الدولیة: اللوائح 
 ٣٨و ٣٧و ٢٣و ٢٢و ١٤و ١٣و ١٠خاصة المواد وبالطیران المدني،  بشأنشیكاغو  اتفاقیة •
 )٢٠١١ یولیو، ةالطبعة الثالثة عشر ( التسهیالت – شیكاغو التفاقیةالملحق التاسع  •
 ال)ـریمونت اتفاقیة( الدولي د بعض قواعد النقل الجويتوحی اتفاقیة •
  (اتفاقیة كیوتو) االتفاقیة الدولیة لتبسیط وتنسیق اإلجراءات الجمركیة •
  إطار معاییر تأمین وتیسیر التجارة العالمیة •
 منظمة الصحة العالمیةالتي تضعها اللوائح الصحیة الدولیة  •

  أخرى، بما یناسب]صكوك دولیة [أدخل أي 
  
  ]ت[إن وجد اإلقلیمیةتشریعات والتوصیات ال

تقدم أیضا أن  نیمكو المواضیع المعالجة. أو حسب القطاع ب، مصنفة بالموضوع صلةال[أدرج قائمة تتضمن التشریعات ذات 
  قتضاء]دوریا عند االیجري تحدیثه ت ضمن ملحق التشریعا
• ... 
• ... 
• ... 
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  التشریعات الوطنیة
  حسب القطاع أو المواضیع المعالجة]:بلوطنیة، مصنفة [أدرج قائمة تتضمن التشریعات ا

• ... 
• ... 
• ... 

  
یحتفظ أو ؛ ]القرار الوطنيأو  الالئحةأو [أدخل التشریع قانونیة بموجب  قوةالنقل الجوي  لتسهیالتالبرنامج الوطني  ُیمنح

  .إفرادیا القانونیة بالقوةالنقل الجوي  لتسهیالتني نامج الوطأعضاء البر 
  لدولة].ل الفعلیةعبارة أخرى حسب الترتیبات أو تین الجملتین اى هتستخدم إحد[
  

حسب القرار الوطني]، أو  الالئحةأو التشریع  اسم[أدخل بموجب ختصاصاتها ا ووضعت لتسهیالتالوطنیة ل اللجنةأسست 
  .االقتضاء
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  النقل الجوي لتسهیالتتنظیم وٕادارة البرنامج الوطني 
  

 لتسهیالتجنة وطنیة الواردة في الملحق التاسع بخصوص إنشاء ل ١٩- ٨القاعدة القیاسیة القسم هذا بتناول  –مالحظة تفسیریة 
. ویتناول لتسهیالتتنسیق األنشطة المتعلقة بالغرض هیئات منسقة مماثلة، وذلك أو المطارات،  تتسهیاللالنقل الجوي ولجان 

  المطارات. تیة تفاعلها مع لجان تسهیالالنقل الجوي وكیف لتسهیالتمسؤولیات اللجنة الوطنیة  أیضا
  

  النقل الجوي لتسهیالتاللجنة الوطنیة 
 اسم[النقل الجوي في دولة  لتسهیالتالنقل الجوي بهدف تنفیذ وٕادارة أحكام البرنامج الوطني  لتسهیالتأسست اللجنة الوطنیة 

  ].بین عدة دولالنقل الجوي تجمع  لتسهیالتوطنیة الدول في حال إنشاء لجنة أو الدولة (
  

البرنامج الوطني  تطرق إلیها أیضاً یمن الممكن أن تناقش بعض الهیئات/اللجان الخاصة باألمن، بعض المهام التي  –مالحظة 
اللجنة الوطنیة  بینبما أن الهدف هو اجتناب التكرار، فإن من الالزم أن یكون هناك تنسیق منتظم و النقل الجوي.  لتسهیالت
 وینبغيفي كال الفریقین.  المشاركینباألمن، وذلك من خالل األعضاء  المعنیةیالتها من اللجان ثوم لجويالنقل ا لتسهیالت

مستجدات عمل اللجنة،  علىتّطلع أن  ، أوالنقل الجوي لتسهیالتلجان األمن المعنیة إما أن تكون جزءا من اللجنة الوطنیة ل
  لكي تنظر فیها الحقًا.مشتركة  مواضیعلجان األمن  تحیل إلىالتي بدورها، یمكن أن 

  
  االختصاصات

  ذلك.لالرئیس ضرورة  رأىكلما  أو]، اتاالجتماع تواتر[یتم تحدید  النقل الجوي لتسهیالتتجتمع اللجنة الوطنیة 
  یلي:ما على  النقل الجوي لتسهیالتمسؤولیات اللجنة  تشتمل

واالرتقاء  تأخیر غیر مبرر، لمعنیة إلزالة أي عقبات أوا الصناعیة التنسیق بین الوزارات والوكاالت والقطاعات ضمان - ١
 ؛المدني خدمات النقل الجويفي الخدمة و  بمستویات الكفاءة

الدولیة للطیران  لالتفاقیةل الجوي تماشیا مع أحكام الملحق التاسع قالن لتسهیالتوتنفیذ أحكام البرنامج الوطني  وضع - ٢
 ؛المدني، التسهیالت

 .المدني النقل الجوي تالجهات المعنیة بهدف تحسین مستوى تسهیال ي تقدمهاالتالتوصیات  فيالنظر  - ٣
 

بتقدیم ، لتسهیالت النقل الجوياللجنة الوطنیة عضویة أن تقوم بعض الهیئات غیر المنتمیة إلى یجوز  –مالحظة تفسیریة 
  .المدني النقل الجوي تسهیالت لتحسین إلى اللجنة توصیات

  
مثال، الهجرة والجمارك والتعامل مع ( المدني كل مجاالت تسهیل النقل الجويفي سات أفضل الممار  تشجیع تطویر - ٤

 األشخاص ذوي اإلعاقة)؛
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 مثال، تعدیالت ملحق اإلیكاو التاسع)؛( المدني النقل الجوي تمناقشة التعدیالت المقترحة فیما یخص تسهیال - ٥
ى بالتطورات المهمة ذات الصلة بالتسهیالت في مجال والوكاالت المختصة والمنظمات المعنیة األخر  اإلداراتإعالم  - ٦

فیها،  هذه الجهات نظر والتماسإلیكاو)، ل التسهیالت التابع فریق خبراء التي یحققهاال، النتائج ثالطیران المدني. (م
 النقل الجوي؛ لتسهیالتالبرنامج الوطني ب القضایا المتعلقة بخصوصإلى اللجنة  هاتوصیات وتقدیم

 .لتسهیالتع اللجنة الوطنیة ألمن الطیران المدني فیما یخص العناصر األمنیة المتعلقة بمسائل االتنسیق م - ٧
 

عضوا في لتسهیالت النقل الجوي من الممارسات الجیدة التي یمكن العمل بها، أن یكون رئیس اللجنة الوطنیة  –مالحظة 
اللجنة الوطنیة ألمن  ممثلأو أن یكون عضو  ، أوقا وثیقاتنسیاللجنة الوطنیة ألمن الطیران المدني، وأن ینسق مع رئیسها 

  .لتسهیالت النقل الجويفي اللجنة الوطنیة نظامیا عضوا  ،الطیران المدني
  

الحصر)،  العلى سبیل المثال ( ، ومنهابالتسهیالتلقة الندوات التي تناقش مختلف الجوانب المتعو یوجد العدید من المجموعات 
...إلخ. اتلجنة أمن المطار و ، المطارات تلجنة تسهیالو )، اتالطائر أو  اتارات (لجنة مشغلي المطار المطب المنتفعینلجنة 

  .النقل الجوي لتسهیالتطنیة وأعضاء اللجنة الو  اللجانأن یكون هناك تفاعل أو نشر للمعلومات بین هذه  وینبغي
  

  العضویة
  

بمختلف مجاالت  المتعلقةومة الذین یمثلون المصالح األساسیة من مسؤولي الحك النقل الجوي لتسهیالتتشكل الجنة الوطنیة 
 في عمل اللجنة. أما المناوبون،یمكنهم المساعدة  ممن، دائمین أو مؤقتین، ١الطیران وممثلین آخرین ، وممثلي قطاعالتسهیالت

منظماتهم، واتخاذ  تحدث باسمال هممنظماتهم. ویجب أن تعطى لهؤالء األشخاص السلطة الكافیة التي تخول فیجوز أن تعّینهم
أن یدعو خبراء إلبداء الرأي أو  اللجنةلرئیس هذه  یجوزو . النقل الجوي لتسهیالتالالزمة لتعزیز عمل اللجنة الوطنیة  التدابیر

لتواصل بین الحكومة وقطاع الطیران المدني (بما في اضمان الحصول على أفضل كفاءة  وبغیة .المشاركة في مواضیع بعینها
  .النقل الجوي لتسهیالتیشجع تمثیل هذا القطاع داخل اللجنة الوطنیة  نأ ینبغي ،األجنبیة) شركات الطیرانذلك  في
  

اختر/أضف [ :النقل الجوي لتسهیالتاللجنة الوطنیة  في ة التالیة أن تكون أعضاءیوكاالت الحكومال أو ویجوز لإلدارات
  ]في ملحقالمعّینین مة باألعضاء إصدار قائ أیضا للدولویجوز األعضاء المعنیین؛ 

    

                                                           
منهــا وكــاالت حكومیــة أو منظمــات غیــر حكومیــة تقــوم بتعزیــز الســیاحة تشــیر عبــارة "ممثلــین آخــرین" إلــى هیئــات أخــرى قــد تضــطلع بــدور استشــاري، و  ١ 

 .والتجارة على الصعید الدولي
 



FALP/8 Report 
  مرفق  

3A-13  من جدول األعمال ٣التقریر عن البند   
 
  

 ؛النقل الجوي لتسهیالتالمسؤولة عن البرنامج الوطني  المعّینةالسلطة  §
 ؛الهیئة األمنیة المناسبة §
 ؛مصلحة الجمارك §
 ؛السلطة المختصة بالهجرة / سلطة اإلصدارات §
 ؛هیئة الصحة §
 .صة بالزراعةالسلطة المخت §

  
عن أو ، ممثلة إما عن طریق أفراد النقل الجوي لتسهیالتاللجنة الوطنیة  في عضاءأیضا للمنظمات التالیة أن تكون أ ویجوز

  طریق منظمات تجاریة.
  

 ؛مشغلو الخطوط الجویة §
 ؛المناولون األرضیون §
 ؛وكالء وشركات النقل السریع §
 .مشغلو المطارات §
  .)١ فةاإلضاإجراءات مفصلة (في عملها على  النقل الجوي لتسهیالتاللجنة الوطنیة  وتعتمد

  
  برنامج العملالمهام و 

 ومهامها لتسهیالت النقل الجوياللجنة الوطنیة  برنامج عملمرونة فیما یخص  الدول تبدي ُیستحسن أن –مالحظة تفسیریة 
البرنامج الوطني في هذا  برنامج العمل الدول أّال تدرج ُیستحسنلذلك،  بهدف التكیف مع بیئة متغیرة في مجال الطیران المدني.

على سبیل ُیدرج في هذه الوثیقة نموذج لبرنامج عمل  مع ذلك،و في وثیقة منفصلة. ، بل أن تدرجه النقل الجوي تسهیالتل
  اإلرشاد.

  
  :ما یليب النقل الجوي لتسهیالتتقوم اللجنة الوطنیة 

 ؛البلدالطیران المدني في مختلف المطارات الدولیة الموجودة في  تمراجعة منتظمة لمستوى تسهیال §
 ؛والتوصیة بحلول لها الطیران المدني تتسهیالفي مشكالت النظر  §
اإلجراءات الجاري بها العمل  بهدف التأكد من أن الممارسات و/أو اتالمطار  تسهیالتالبقاء على علم بعملیات لجان  §

 یكاو؛اإلالصادرة عن الدولیة توصیات الالقواعد و  متماشیة مع التشریعات الواجبة التطبیق ومع في المطارات
معلومات  وتقدیمالمنتدیات الدولیة  عنالصادرة  ةالدولیالتوصیات  أو اتالتشریع فيالمقترحة  التغییراتالنظر إلى  §

 صیاغة موقف السیاسة الوطنیة؛ إسهامًا في
أحكام الملحق التاسع وتنفیذها حسب الممارسات واإلجراءات على المستوى الوطني، حتى یمكن للهیئة  استعراض §

حق اإلیكاو لمفي  المبّینةالدولیة وصیات تاللقواعد و ا عما یرد في االختالفاتإیداع  و/أو االمتثالرة تحقیق المختا
الدول المتعاقدة  التي تتخذهامن الملحق التاسع فیما یخص التدابیر  xالمرجو الرجوع إلى الصفحة مالحظة: [التاسع 

 الوطنیة]؛ في اللوائحل نص الملحق ونشر المعلومات واستعما باالختالفاتبخصوص اإلخطار 
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 ملحق اإلیكاو التاسع، باإلضافة إلى أي تشریعات أوعما یرد المودعة في اإلیكاو  لالختالفاتمنهجي  استعراض §
وذلك إما ، من أجل العمل على إزالتها هذه االختالفات المؤدیة إلىاإلجراءات  تخول استعمال الممارسات أو لوائح

ذات  اللوائح الوطنیة التشریعات أوالمعنیة وٕاما باقتراح تغییرات في القواعد والتوصیات الدولیة  تغییرات فيباقتراح 
 بهذا المجال؛ صلة

ؤثر تقد  والتي مجال عمل كل منهابخصوص التطورات الواقعة في  تحدید وتبادل المعلومات بین الهیئات المشاركة §
 ؛في التسهیالت

 صة بالمطارات تجتمع بانتظام بهدف مراقبة وتقییم التقدم المحرز.الخا لتسهیالتالتأكد من أن لجان ا §
 

تحدد وتنفذ و . ]تحدید التواترینبغي [ في برنامج عمل أولویاتها وجدول أعمالها النقل الجوي لتسهیالتاللجنة الوطنیة  تضع
  بشكل منتظم. برنامج عملها وتنفذه النقل الجوي لتسهیالتاللجنة الوطنیة 

  
فرعیة متخصصة، وذلك لتحقیق  أفرقةأن تنظم أعمالها من خالل اجتماعات  النقل الجوي لتسهیالتالوطنیة للجنة  ویجوز

  .النقل الجوي لتسهیالتالفرعیة إلى اللجنة الوطنیة  األفرقةإلیها  تتوصلغ النتائج التي تبلَّ و الفعالیة والكفاءة. 
  

  المطارات تلجان تسهیال
لتسهیالت النقل مماثلة بهدف تنفیذ البرنامج الوطني هیئات  لجان تسهیالت المطارات أو أن تؤسس ینبغي – تفسیریةمالحظة 
  .اتعلى مستوى المطار  الجوي

  
الطیران  تتسهیالبتنسیق المسائل الخاصة  لغرضالمطارات في كل مطار مدني  تیجب أن تؤسس لجنة (لجان) تسهیالو 

  المدني على مستوى المطار.
  
  :التالیة المطار هي اختصاصات لجنة تسهیالتو 

 النقل الجوي على مستوى المطار؛ لتسهیالتتطبیق البرنامج الوطني   )أ 
عند  الطائرة والركاب واألمتعة والبضائع والبرید والمخازن، ووضع حلول، تصاریحالناتجة عن  مشكالتدراسة ال  )ب 

 .، للمشكالت التي قد تنشأ في المطار المعنياإلمكان
الهیئة أو الوكالة أو إلى الوزارة  وأ، النقل الجوي لتسهیالت ، إلى اللجنة الوطنیةالئماً حسبما یكون متوصیات،  تقدیم  )ج 

 ذها.یالمطار تنف تلجنة تسهیال تستطیعالمعنیة، بهدف تطبیق المقترحات التي ال 
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المدني  الجوي النقل أهم الجهات المعنیة بتسهیالتالمطارات (التي یرأسها مشغل المطار)، من ممثلي  تتتألف لجان تسهیال
، هیئة الطیران المدني ومصلحة الهجرة والجمارك والخطوط رالحص المثال ال على سبیل وتشمل هذه الجهات،في المطارات. 

حسب وتیرة  اتالمطار  تتجتمع لجان تسهیالو . األرضیة الخدماتووكاالت  واالتصاالتالجویة ووكاالت األمن وخدمات البرید 
  تحدیدها. ینبغي

  
الخاصة  لتسهیالتبالمستجدات المتعلقة بمسائل ا النقل الجوي لتسهیالتاللجنة الوطنیة  اتالمطار  تزود لجان تسهیالتو 

 أن یثیر أمام هذه اللجنةویجوز له ، النقل الجوي لتسهیالتتعین ممثال لها لیصبح عضوا في اللجنة الوطنیة /أو بالمطار، و
  .الصعید التشغیلي علىال یمكن أن تحل  التي المدني النقل الجوي تقضایا تسهیال

  
اللجنة، مستجدات  ات، خالل اجتماعلتسهیالت النقل الجوياللجنة الوطنیة  في عضاءاألالمنظمات  كما أن كل منظمة من

ة كل منظمالتي تواجهها  المدني النقل الجوي تقضایا تسهیال وتثیرالتي تقع ضمن مسؤولیاتها،  تالمسائل المتعلقة بالتسهیال
  النقل الجوي. تطبیق البرنامج الوطني لتسهیالعند ت منها
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  النقل الجوي تتنسیق البرنامج الوطني لتسهیال
  النقل الجوي تالبرنامج الوطني لتسهیالتنفیذ مثاال لكیفیة تنسیق القسم هذا یقدم  –مالحظة تفسیریة 

  
اللجنتان فیما بینهما تتواصل تنسق و من الطیران المدني، و ألمع اللجنة الوطنیة  لتسهیالت النقل الجويتنسق اللجنة الوطنیة 

  .ضمان حل المشكالت على جه السرعة بغیة
  النقل الجوي: تتطبیق البرنامج الوطني لتسهیال ویجب اعتماد إطار التنسیق التالي عند

  
  
 
  
  
  

  

  

 طنیة ألمن الطیران المدني أیضا.في اللجنة الو  أعضاءً  ت النقل الجويأن یكون بعض أعضاء لجنة تسهیال ینبغي* 

   

اللجنة الوطنیة لتسهیالت 
اللجنة الوطنیة ألمن  النقل الجوي*

لمدني*الطیران ا  

الهیئات الحكومیة  الوكاالت أو
 تاألخــــــرى المعنیــــــة بتســــــهیال

 النقل الجوي المدني 
 

 لجان تسهیالت المطارات
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  النقل الجوي تومهام ومسؤولیات الوكاالت المعنیة بتسهیال أدوار

 تالتسهیال المتعلقة بقضایا مهامال ویعرض، تتنفیذ المسائل المتعلقة بالتسهیال فیما یخصتوزیع المسؤولیات  القسمیصف هذا 
  .صاص كل منها، ضمن اختالوكاالت الوطنیة والمسندة إلى السلطات أو

تقرر لدولة أن یجوز ل. لذا، فإنه المعنیةوطني هو أمر یهم الدولة الصعید الإن تنظیم خدمات الدولة على  –مالحظة تفسیریة 
  یم خدماتها.ظحسب تن تع المسؤولیات الخاصة بمسائل التسهیالیتوز 

أو أن یكون مبدأ توجیهیًا ع المسؤولیات، یتوز أن یكون ملزما للدول فیما یخص  القسملیس المقصود بهذا  –مالحظة تفسیریة 
  .كما یجوز تبیان هذا النهج في القسم تبعا لذلك اتخاذ نهج مختلف إلدارة المهام، مفروضا علیها. فیجوز للدول

في  المنظماتأو لوكاالت إلى ا، والمسندة تالمهام المتعلقة بالتسهیال وأالدول األدوار  ُیستحسن أن تدرج –مالحظة تفسیریة 
  :ما یلي قد تتضمن هذه األدوار والمهامو النقل الجوي.  تلبرنامج الوطني لتسهیالا نطاق

 النقل الجوي؛ تالتنسیق مع اللجنة الوطنیة لتسهیالأو المشاركة  )١(

 النقل الجوي؛ تیكاو واللجنة الوطنیة لتسهیالتوزیع مواد اإل )٢(

 ؛الملحق التاسعالدولیة الواردة في توصیات التطبیق قواعد و  )٣(

 المخطط لها؛ االختالفاتفي الوقت المناسب عن  لتسهیالت النقل الجويتبلیغ اللجنة الوطنیة  )٤(

 الملحق التاسع؛الدولیة الواردة في توصیات القواعد و للاالمتثال  لضمانالممكنة  الجهودالتأكد من بذل كل  )٥(
  عن هذه القواعد والتوصیات؛اجتناب إیداع االختالفات و 

 .حسب االقتضاء ع ممثلي اإلیكاوالتواصل والتنسیق م )٦(
  

  [أدخل اسم الهیئة بالكامل] النقل الجوي لتسهیالتنة المسؤولة عن البرنامج الوطني الهیئة المعیّ 
للبرنامج  ةالعام ةنة والمنسقهي الهیئة المعیّ  ،]"وزارة النقلأو " هیئة الطیران المدني"، ومثال ذلك ذكر عبارة "أدخل اسم الهیئة[

اجتماعاتها  مسؤولیة الدعوة إلى عقد لتسهیالت النقل الجويرئیس اللجنة الوطنیة  ویتولىالنقل الجوي.  یالتلتسهالوطني 
و/أو السیاسات  تراعيالتشریعات الوطنیة  بسنّ من أن السلطة المعنیة  المنتظمة والمخصصة. وهو مسؤول أیضا عن التأكد

الوزارات المسؤولة التي  جمیعمع  المعّینة التنسیقالهیئة وتتولى . قل الجويلتسهیالت الناللجنة الوطنیة  التي تقترحها اللوائح
  بكامل مسؤولیاتها في مجال اختصاصها.كل منها تحتفظ 

  :التالیة نة فیما یخص التسهیالت هيبناء على ذلك، فإن مسؤولیات الهیئة المعیّ 

 لتسهیالتوبین البرنامج الوطني  هناالتساق بی العمل مع رئیس/ممثل البرنامج الوطني ألمن الطیران المدني لتحقیق  )أ 
 ؛والحفاظ على هذا االتساق النقل الجوي
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 األمانة؛ بخدمات لتسهیالت النقل الجويإمداد اللجنة الوطنیة   )ب 

الملحق التاسع التفاقیة شیكاغو،  الدولیة الواردة في توصیاتاللقواعد و لالمتثال الكامل مسألة االدوري ل االستعراض  )ج 
 إلیكاو؛ى الإوتبلیغها  عند الضرورة، ،ختالفاتٕایداع االو 

لمشغلین والمطارات لنتاجیة جیدة إ لقوانین الدول، و  فعال التأكد من أن العملیات تنفذ بطریقة تضمن تحقیق امتثال  )د 
 .المعنیة التفتیش) هیئاتوالوكاالت الحكومیة (

لتسهیالت النقل هات رئیس اللجنة الوطنیة الطیران الجوي حسب توجی تبأي مسائل أخرى متعلقة بتسهیال االضطالع  )ه 
 ؛الجوي

 
  [أدخل اسم الهیئة بالكامل] المعنیة باألمنالهیئة 

  :التالیة هي فیهاالتي یجدر النظر  المدني النقل الجوي تالمسؤولیات المحددة في مجال تسهیال

غیر  أفعال التدخلن المدني من تأسیس برنامج وطني ألمن الطیران المدني، والتأكد من تطبیقه بهدف حمایة الطیرا  )أ 
 المشروعة؛

ومشغلي  اتالدولة األخرى والمطار  ومؤسساتوالوكاالت  اإلداراتتحدید وتوزیع المهام، وتنسیق األنشطة بین   )ب 
ة بتطبیق مختلف جوانب البرنامج الوطني ألمن یمعنالكیانات غیرها من الالحركة الجویة و  خدمات يمقدمو  اتالطائر 

 ؛و المسؤولة عن هذا التطبیقأ الطیران المدني

من الطیران في كل المطارات خدمات أ التي یطلبها مقدمو والتجهیزات الداعمةتاحة الموارد اتخاذ الترتیبات الالزمة إل  )ج 
 التي تخدم الطیران المدني؛

الطیران لتطبیق تدابیر أمن  اتوالمطار  اتالتنسیق والعمل بعنایة مع الوكاالت الحكومیة األخرى ومشغلي الطائر   )د 
 ؛اتوالعوائق التي تواجه حركة الركاب واألمتعة والبضائع والطائر  غیر المبرر التأخیر حاالتبطریقة تضمن تقلیص 

اتخاذ الترتیبات الالزمة حتى ال تتسبب المراقبة واإلجراءات األمنیة، بقدر المستطاع، في أي تأخیر یمس أنشطة   )ه 
 هذه المراقبات واإلجراءات األمنیة؛ عالیةیسيء ذلك إلى ف البشرط أن  ،الطیران المدني

لمسافرین وأمتعتهم والبضائع والطائرة، األمنیین لفحص الو  للكشفاستخدام تقنیات فعالة، كلما أمكن ذلك،  ضمان  )و 
 ؛اتالطائر وذلك لتسهیل مغادرة 

 يتلب ما دامت، اتوالطائر المسافرین واألمتعة والبضائع  ةوالمبادرات لتسهیل حرك والتجهیزاتاإلجراءات  إتاحة اعتماد  )ز 
 كل المتطلبات الخاصة بتدابیر المراقبة األمنیة؛

التأشیرات للتأكد من أن التقنیات المستخدمة في والجوازات و  صدار وثائق السفرإالتنسیق مع سلطة الهجرة/سلطة   )ح 
 ؛هوأمن المسافر توثیقة السفر تعزز تسهیال
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للنظر فیها  تبعاتهاأو فیما یخص العملیات األمنیة  ت النقل الجويلتسهیالرئیس اللجنة الوطنیة إلى تقدیم المشورة   )ط 
 ؛ءاالقتضاعند 

 .لتسهیالت النقل الجويالمشاركة في اجتماعات اللجنة الوطنیة   )ي 
 

  [أدخل اسم المصلحة بالكامل] مصلحة الجمارك
  :التالیة هي فیهاوالتي یجدر النظر  لتسهیالتالمسؤولیات المحددة في مجال ا

 ؛ةالوطنی اتبالتشریع التقیدلمسافرین والبضائع والبرید عند الوصول والمغادرة، وذلك لضمان مراقبة ا  )أ 

خدمة تقدیم المعلومات  تتیحمصلحة الجمارك أن ل ینبغيالملحق التاسع، الدولیة الواردة في توصیات العمال بالقواعد و   )ب 
 ؛ومغادرتها لكترونیا عند وصول البضائعإالمطلوبة 

  مغادرة البلد؛ عن البضائع عند دخول أو لإلفراجبسطة جراءات مإ تطبیق  )ج 

 عند االقتضاء)؛ المطلوبةالشهادات  ریثما یتم تقدیمواحتجاز البضائع المقیدة ( مصادرة كل البضائع المحظورة  )د 

، إذا لزم لتسهیالت، واجتماعات أخرى ذات صلة باالنقل الجوي لتسهیالتالمشاركة في اجتماعات اللجنة الوطنیة   )ه 
 مر؛األ

 .المقررةتقدیم الخدمات الكافیة للمشغلین مجانا خالل أوقات العمل   )و 

  بالكامل] السلطة[أدخل اسم  صدار وثائق السفر/جوازات السفر/التأشیراتإمصلحة الهجرة/سلطة 
  :التالیة هي فیهاوالتي یجدر النظر  لتسهیالتالمسؤولیات المحددة في مجال ا

بالمواصفات الواردة في وثیقة اإلیكاو  ثائق السفر المقروءة آلیا تلتزم بصرامةإصدار وثائق السفر والتأكد من أن و   )أ 
Doc 9303وذلك لضمان قابلیة قراءتها عالمیا باستعمال األجهزة الصادرة عن مصنعین مختلفین؛ ، 

صدار إ واالمتناع عن، یقدموا ما یالئم إلثبات هویتهم وما یلزم من وثائق سلیمةالذین لم الكشف عن األشخاص   )ب 
 خطرا على الطیران المدني وعلى الدولة؛ نیشكلو قد  إذ إنهمسفر لهم،  وثائق

 ت، والتأكد من أن التقنیات المدرجة في وثائق السفر ستعزز تسهیالاالقتضاءالتنسیق مع السلطات األمنیة عند   )ج 
 ؛وأمنه المسافر

 عند نقاط مراقبة الحدود؛ وثائق السفر صالحیة ومقبولیةالتأكد من   )د 
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 ؛ومغادرتها الدولة إلى دخولالاألشخاص عند  فحص  )ه 

الصعود إلى التأكد من أن بطاقة  ]منها والنزولإلى الطائرة  صعودالتقدیم بطاقات  فیهااألماكن التي ُیطلب  في[  )و 
 اإلیكاو الوارد في الملحق التاسع التفاقیة شیكاغو؛ نموذجتتوافق مع معاییر  منها النزولأو  الطائرة

خطرا على الطیران المدني  نیشكلو قد  ، إذ إنهمص حاملي الوثائق غیر السلیمة ومنعهم من السفرالكشف عن األشخا  )ز 
 وعلى الدولة؛

 الجهات المعنیةسیاسة تبادل نشط للمعلومات مع  وضع واعتمادالوطنیة، أو التشریعات الدولیة  انطالقا مما تجیزه  )ح 
 السلبیة للهجرة غیر الشرعیة؛ في سبیل حمایة الحدود الوطنیة من العواقب ودول المنطقة

 في تقییم وثائق السفر؛ اتمساعدة مشغلي الطائر   )ط 

 ؛تهمومغادر  هموعبور  السلطة فیما یتعلق بدخول المسافرین التي تضعهاإبالغ المشغلین بالمتطلبات   )ي 

لتحقیق في وادخول الخبراء الضروریین للبحث واإلنقاذ  الموافقة مؤقتا دون إبطاء على ،الطیرانالت حوادث افي ح  )ك 
التفاقیة شیكاغو، وذلك دون  الثاني عشر والثالث عشر، تماشیا مع الملحقین نجدتهاأو  صالح الطائرةإ و  الحوادث

 جواز السفر؛ غیرسفر أخرى  أي وثیقةصدار إ االضطرار إلى

ة، أن تصدر وبصفة استثنائی االقتضاء، عند ینبغيعندما یحتاج خبراء التحقیق إلى تأشیرة للقیام بمهمة متعلقة   )ل 
 الخبراء عند وصولهم؛أو  الخبیر أن تقدم التسهیالت إلى، أو التأشیرة عند الوصول

 التاسع فیما یتعلق باألشخاص الممنوعین من الدخول والمبعدین؛ اإلیكاوالتأكد من تطبیق أحكام ملحق   )م 

اركة في اجتماعات أخرى ذات ، وعند الضرورة، المشلتسهیالت النقل الجويالمشاركة في اجتماعات اللجنة الوطنیة   )ن 
 ؛لتسهیالتصلة با

 بعة.تقدیم الخدمات الكافیة للمشغلین مجانا أثناء أوقات العمل المتّ   )س 
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  [أدخل اسم هیئة الصحة بالكامل] هیئة الصحة

فیما یخص و من اتفاقیة شیكاغو، تتخذ تدابیر فعالة لمنع انتشار األمراض المعدیة عن طریق الهواء.  ١٤وفقا للمادة 
  :عما یلي ، على سبیل المثال ال الحصر،مسؤولة ]أدخل اسم الهیئة بالكامل[تسهیالت، فإن هیئة الصحة ال

 الدولیة؛ للوائح الصحیة خرى لضمان تطبیق فعالوالبلدان األالتعاون النشط مع منظمة الصحة العالمیة   )أ 

قت معین في جمیع مناطق وفیات أعلى من المتوقع خالل و أو الكشف عن األحداث التي تحمل معدالت مرض   )ب 
 الدولة؛

 مسؤول الرعایة الصحیة المناسب؛ فورا إلى فرة والضروریةاكل المعلومات المتو  إبالغ  )ج 

 انتشار المرض)؛ لمنعاألولیة ( السیطرةفوري لتدابیر التطبیق ال  )د 
 الصحة العامة التي تثیر قلقا دولیا؛ وطوارئة الفوریة ألخطار باالستجا  )ه 

وفقا إلرشادات  تجري منها مصادر العدوىزالة إ و  الحشرات وتطهیرها العام الطائرة من طهیرت عملیات أنالتأكد من   )و 
 الدولیة؛للوائح الصحیة وامتثاال  منظمة الصحة العالمیة

 ؛بة للتلقیح والحجر الصحي (عند الضرورة)، وٕاصدار الشهادات الالزمةمناس تجهیزاتتوفیر   )ز 

وٕامدادات المیاه والعناصر  ه وتقدیمهوتخزینالطعام تأكد من أن تحضیر ، الاتبالتعاون مع المطار ومشغلي الطائر   )ح 
التي  صحیة وتلبي القواعد القیاسیةتراعي النظافة العلى متن الطائرة،  األخرى المعدة لالستهالك في المطار أو

 .منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدةمنظمة الصحة العالمیة و  وضعتها

ة الدولیة، بكل المعلومات الضروریة المتعلقة بأي یالصحلمتطلبات اللوائح ، وطبقا فوراالمیة العمنظمة الصحة  تزوید  )ط 
 دولي؛المستوى الأخطار تهدد الصحة على 

 المرضىبحیث یتسنى على وجه السرعة تقییم حالة لتشخیص ا تجهیزاتخدمة طبیة مناسبة تشمل االنتفاع بضمان   )ي 
 لعاملین في المطار؛المسافرین و ا من

لحاالت التي تسبب لفوري ال التصديالتي تهدد الصحة العامة، وذلك لضمان  الطوارئلحاالت  طوارئضع خطة و   )ك 
 قلقا دولیا؛

 المصابین؛أو الستجواب األشخاص المشتبه في إصابتهم مناسب ومعزول عن باقي الركاب  مكانضمان توفیر   )ل 

 ؛، إذا اقتضى األمر ذلكالصحي همجر ح وتنظیم ،الصحیة لألشخاص المشتبه في إصابتهم تقییم الحالة  )م 
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 ؛لتسهیالت النقل الجويجتماعات اللجنة الوطنیة في االمشاركة   )ن 

  [أدخل اسم الهیئة بالكامل] هیئة الزراعة

  :ما یلي هیئة الزراعة أن تضمنل ینبغي، لتسهیالتفیما یتعلق با

الشهادات الالزمة ب مزودة اوأنهالنقل  م لوائحأحكاتلبي  البلد أو تستورد منهمن  أن النباتات والحیوانات التي تصدر  )أ 
 ؛المختصةالصادرة من الوكاالت 

األغذیة والزراعة اللوائح الخاصة بالت والمؤسسات الدولیة المعنیة بوضع وثیقة مع الوكاال مواصلة المشاورات  )ب 
التطورات على  المعنیةوغیرها من الجهات  اتالمطار  تلجنة تسهیال والطالع ،أحدث التطورات لمواكبة ،والحیوانات
 الطیران المدني؛ فيالتي تؤثر 

 والمطهرات التي یوصي بهااألسالیب  إالتستعمل  ال، تتعلق بصحة الحیواناتالطائرة ألسباب  تطهیرفي حالة وجوب   )ج 
 المكتب الدولي لألوبئة الحیوانیة؛

 مرض حیواني؛ناجم عن اإلعالن عن فرض تدابیر استثنائیة في حالة وجود خطر   )د 

 .لتسهیالت النقل الجويلمشاركة في اللجنة الوطنیة ا  )ه 

  اتمشغلو الطائر 

  :االضطالع بما یليمشغلي الطائرة ل ینبغي

 ركاب والبضائع؛مع ال بكفاءةالتعامل   )أ 

 ؛هاعبور أو التي یعتزمون زیارتها  التي تطلبها البلدان المحددةبالشروط السفر إبالغ الركاب الذین یعتزمون   )ب 

 ؛الصعود إلى الطائرةزمة للتأكد من أن الركاب یحملون وثائق السفر المطلوبة عند اللاتخاذ االحتیاطات ا  )ج 

من وقت نزولهم من الطائرة وحتى قبولهم إلجراء  ورعایتهم الركاب وأعضاء الطاقم التحفظ علىتحمل مسؤولیة   )د 
 حص؛فال

ذوي أو محدودي الحركة الأو ر صَّ الركاب القُ  یشملالخاصة،  االحتیاجاتتوفیر المساعدة المناسبة للركاب ذوي   )ه 
 اإلعاقة؛
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والوكاالت الحكومیة المعنیة، على أساس من الثقة التجاریة، بخدماتهم وجداولهم الزمنیة إعالم مشغلي المطارات   )و 
للتجهیزات والخدمات الخاصة بحركة  عقالنيتخطیط إجراء ار، وذلك لتسهیل طوالخطط المتعلقة بأساطیلهم في الم

 ة؛الطیران المتوقع

المشاركة في اجتماعات أخرى ذات ، وعند االقتضاء، لتسهیالت النقل الجويالمشاركة في اجتماعات اللجنة الوطنیة   )ز 
 .لتسهیالتة بالص

  اتمشغلو المطار 

وغیرها من الجهات ووكاالت المراقبة  اتأن یتشاوروا باستمرار مع مشغلي الطائر  [أدخل األسماء]ات طار مشغلي الم ُیتوقع من
 لضمان السرعة في التعامل ومنح التراخیص فیما یتعلق وخدمات مرضیة تجهیزات ونیوفر  م، وذلك بهدف التأكد من أنهةالمعنی

  األمتعة والركاب والطاقم والبرید والبضائع.ب

  :على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي اتالخاصة بمشغلي المطار  لتسهیالتمهام اوتشمل 

 ؛سیر حركة المطار تترتیباى تحسین تصمیم المطارات بطریقة تساعد عل  )أ 

 تسهیل حركة الركاب داخل المطارات؛بغیة وضع إشارات موصى بها دولیا   )ب 

 الطیران؛رض معلومات توفیر شاشات لع  )ج 
یتوجب فحصهم لفحص الركاب، بغیة تقلیل عدد األشخاص الذین  ،االقتضاءاستعمال معدات أمنیة متخصصة عند   )د 

 بطرق أخرى؛

الخاص ، وللحجر الصحي المحافظة على الصحة العامة المطلوبة لتنفیذ تدابیر اتللتجهیز مساحة  خصیصت  )ه 
 ؛بالحیوانات والنباتات

 مما یتاح تكون أقل وال أكثر مالءمةحیث ال ب التصاریحعن مراقبة  للوكاالت المسؤولة وتجهیزاتتوفیر مساحة   )و 
 على نطاق مماثل؛ تجهیزاتو مساحات لمشغلي المطارات والمستعملین اآلخرین الذین یحتاجون إلى 

ذوي اإلعاقات، و محدودي الحركة الالركاب  یشملالخاصة، بما  االحتیاجاتوخدمات للركاب ذوي  تجهیزاتتوفیر   )ز 
 مثلى؛الطریقة الوالحفاظ علیها، واستخدامها ب

 ؛اتالمطار ب المنتفعینلجان أو و/ اتالمطار  تتنظیم لجان تسهیال  )ح 

، المشاركة في اجتماعات أخرى االقتضاء، وعند لتسهیالت النقل الجوينیة المشاركة في اجتماعات اللجنة الوط  )ط 
 التسهیالت.بمتعلقة 
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  األرضیة الخدمات العاملون في

  :االضطالع بما یلياألرضیة  الخدماتوكاالت ل ینبغي

خالل لضمان تدفق سلس للركاب والبضائع واألمتعة والبرید من  تعاونا وثیقا تعاون مع الوكاالت الحكومیةال  )أ 
 المتاحة في المطار؛ التجهیزات

 .االقتضاء، حسب اتالمشاركة في اجتماعات لجنة تسهیالت المطار   )ب 
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  الوكاالت المسؤولة عن تطبیق أحكام الملحق التاسع المتعلقة باألمن
علقة باألمن في یتطرق إلى القواعد القیاسیة المت أن تضیف الدول قسماً یستحسن لممارسة الجیدة، تحقیقا ل –مالحظة تفسیریة 
 أنویستحسن، عوضا عن ذلك، بالملحق السابع عشر.  ةالخاصاإلضافة هذه األحكام في العثور على یمكن و الملحق التاسع. 

حق المحدد، وتحدیث المسؤولیات مع لمن توقیع الم الذي یمّكن السلطة المعنیةاألمر إلدراجه في ملحق،  القسمهذا  الدول نقلت
  مضي الوقت.

للدولة أن یجوز بالتالي، فإنه و وطني هو أمر یهم الدولة المعنیة. المستوى الإن تنظیم خدمات الدولة على  –فسیریة مالحظة ت
  تقرر توزیع المسؤولیات المتعلقة بالتسهیالت وفقا لتنظیم خدماتها.

أو أن یكون مبدأ توجیهیًا  لیس المقصود بهذا القسم أن یكون ملزما للدول فیما یخص توزیع المسؤولیات، –مالحظة تفسیریة 
  مفروضا علیها. فیجوز للدول اتخاذ نهج مختلف إلدارة المهام، كما یجوز تبیان هذا النهج في القسم تبعا لذلك.

  ومغادرتها دخول الطائرة
دخل [أ، فإن الداخلة والخارجة تحقیق الكفاءة في إصدار التصاریح الخاصة بالطائراتاإلجراءات التي تهدف إلى  وضععند 

  ومكافحة المخدرات. الطیرانتطبیق تدابیر أمن  االعتبارستأخذ بعین  المعنیة] (أو السلطات) اسم السلطة
  .الواردة في الملحق التاسع ٢-٢إلى القاعدة القیاسیة  القسمتطرق هذا ی –مالحظة تفسیریة 

  دخول ومغادرة األشخاص وأمتعتهم
 [أدخل اسم السلطةلركاب وطاقم الطائرة، یجب على ا فیما یخصمراقبة الحدود إلى تطبیق فعال ل الرامیةجراءات اإل عند وضع

وسالمة الحدود ومكافحة المخدرات  الطیرانتطبیق التدابیر الخاصة بأمن  االعتبارأن تأخذ بعین  المعنیة] (أو السلطات)
  .، حیثما یكون ذلك مناسباومراقبة الهجرة

  .الواردة في الملحق التاسع ٢-٣القاعدة القیاسیة إلى  القسمتطرق هذا ی –مالحظة تفسیریة 

  تمد صالحیة وثائق السفر المقروءة آلیا التي تصدرها. أال المعنیة] (أو السلطات) [أدخل اسم السلطة یجب على
  .الواردة في الملحق التاسع ٤-٣لقاعدة القیاسیة إلى ا القسمتطرق هذا ی –مالحظة تفسیریة 

 فلعل ذلكفي وثائق السفر.  الموجودة یةمواصفات األمنلل منتظما اثیتحد المعنیة] أو السلطات)( [أدخل اسم السلطة ُتجري
نسخت أو یساعد على منع الغش في استعمال وثائق السفر، بما في ذلك الكشف عن حاالت تكون فیها هذه الوثائق قد عدلت 

  أصدرت بصورة غیر قانونیة.أو 
  .الواردة في الملحق التاسع ٧-٣لى القاعدة القیاسیة إ القسمتطرق هذا ی –مالحظة تفسیریة 

تضع ضوابط لدى إنشاء وٕاصدار وثائق السفر بغیة حمایة مخزوناتها  أن المعنیة] (أو السلطات) [أدخل اسم السلطةیجب على 
  من السرقة ومن سوء التصرف في وثائق السفر الصادرة حدیثًا.

  الواردة في الملحق التاسع. ٨-٣اعدة القیاسیة یتطرق هذا القسم إلى الق –مالحظة تفسیریة 
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البیانات البیومتریة في جوازات السفر المقروءة آلیا، وذلك  تدرجأن  المعنیة] (أو السلطات) [أدخل اسم السلطةیجب على 
لما جاء وفقا ة اآللیة استكمال منطقة القراءبغیة ن البیانات یخز تل االختیاریةأكثر من التكنولوجیات أو باستخدام تكنولوجیا واحدة 

  .وثائق السفر القروءة آلیا، Doc 9303في الوثیقة 
  .الواردة في الملحق التاسع ٩- ٣إلى التوصیة  القسمتطرق هذا ی –مالحظة تفسیریة 

 مقروءة آلیا وفقا للمواصفات المحددة المعنیة] (أو السلطات)[أدخل اسم السلطة كل جوازات السفر الصادرة عن یجب أن تكون 
  .Doc 9303الوثیقة  الجزء األول من في

  الواردة في الملحق التاسع. ١٠-٣لقاعدة القیاسیة إلى ا القسمتطرق هذا ی –مالحظة تفسیریة 

، ٢٤/١١/٢٠٠٥تاریخ انتهاء صالحیة جوازات السفر الصادرة بعد یكون أن المعنیة]  (أو السلطات)[أدخل اسم السلطة  تضمن
  .٢٠١٥ تشرین الثاني/نوفمبر ٢٤قبل  اقعاً و والتي لیست مقروءة آلیا، 

  الواردة في الملحق التاسع. ١-١٠-٣ لقاعدة القیاسیةإلى ا القسمتطرق هذا ی - مالحظة تفسیریة 

الركاب،  التي یقدمهاعلى تقییم وثائق السفر  اتتساعد مشغلي الطائر أن المعنیة] (أو السلطات) [أدخل اسم السلطة  یجب على
  .االستخداموسوء  التزویر لمنعوذلك 

  الواردة في الملحق التاسع. ٣١-٣لقاعدة القیاسیة إلى ا القسمتطرق هذا ی - مالحظة تفسیریة 

الطائرة للتأكد من حمل الركاب للوثائق التي  الصعود إلىحتیاطات الضروریة عند نقطة االاتخاذ  اتمشغلي الطائر  یجب على
  قبة.تحددها دولة العبور ودول المقصد ألغراض المرا

  الواردة في الملحق التاسع. ٣٣-٣لقاعدة القیاسیة إلى ا القسمتطرق هذا ی - مالحظة تفسیریة 

المزیفة، وكذلك وثائق أو المزورة  تصادر وثائق السفر المغشوشة أوأن المعنیة]  (أو السلطات)[أدخل اسم السلطة یجب على 
تعیدها إلى السلطات المختصة في الدولة التي یرد أن و صاحب الحق في وثیقة السفر، الشخص الذي ینتحل شخصیة  سفر

الدول التي من  یرجى[لتلك الدول مة یالمقإلى البعثة الدبلوماسیة  أو ،الجهة التي أصدرت الوثیقةاسمها في الوثیقة بوصفها 
  .]أن تشیر إلى ذلك الركابطبقت نظام المعلومات المسبقة عن 

  مكرر الواردة في الملحق التاسع. ٣٣-٣لقاعدة القیاسیة ا إلى القسمتطرق هذا ی - مالحظة تفسیریة 

  إجراءات تمییز الهویة والدخول فیما یخص طاقم الطائرة وغیرهم من العاملین لدى مشغلي الطائرات
من ینوب عنها بإجراء أو المعنیة]  (أو السلطات)[أدخل اسم السلطة بعد قیام  إالالطائرات  اقمو صدر شهادات أعضاء طتُ ال 

 طلبمثل  ،الطائرات اقمو شهادات أعضاء ط على إصدار الكافیةالضوابط  فرض. فضال عن ذلك، یجب الشخصیة لتحریاتا
وضوابط المخزون من البطاقات الفارغة ومقتضیات  ،شهادة عن الوضع الوظیفي لمقدم الطلب قبل إصدار الشهادة المطلوبة

  المساءلة في حق الموظفین القائمین باإلصدار.
  الواردة في الملحق التاسع. ٦٧-٣ لقاعدة القیاسیةإلى ا القسمتطرق هذا ی - ة تفسیریة مالحظ
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  والمواد األخرى البضائعمغادرة دخول و 
حیثما یكون ذلك ممكنا عملیا، لتسهیل  الفحص الحدیثة،أو تستعمل أسالیب التفتیش سعیا إلى تحسین الكفاءة، یجب أن 

  المصدرة.أو للبضائع المستوردة  الماديالفحص 
  الواردة في الملحق التاسع. ٧-٤ لقاعدة القیاسیةإلى ا القسمتطرق هذا ی - مالحظة تفسیریة 

  األشخاص الممنوعون من الدخول والمبعدون
بأن الشخص الممنوع من الدخول قد یقاوم عتقاد الإلى اسبب یدعوها المعنیة]  (أو السلطات)[أدخل اسم السلطة إذا كان لدى 

قبل في أقرب فرصة ممكنة إخطار مشغل الطائرة المعني بذلك المعنیة]  (أو السلطات) [أدخل اسم السلطةلى ، فإن عإعادته
  الضروریة لضمان أمن الرحلة. االحتیاطات اتخاذموعد المغادرة المقرر، لتمكین المشغل من 

  لتاسع.الواردة في الملحق ا ٨-٥ لقاعدة القیاسیةإلى ا القسمتطرق هذا ی - مالحظة تفسیریة 
  

 إعادةات والمسؤولیات والتكالیف المرتبطة بعملیة االلتزامعلى عاتقها جمیع المعنیة]  (أو السلطات)[أدخل اسم السلطة تأخذ 
  المبعدین.

  الواردة في الملحق التاسع. ١٨-٥ لقاعدة القیاسیةإلى ا القسمتطرق هذا ی - مالحظة تفسیریة 
  

شخص مبعد، یجب علیها أن  إلعادةترتیبات مع مشغل الطائرة  بوضعالمعنیة]  ات)(أو السلط[أدخل اسم السلطة عندما تقوم 
  الرحلة: مغادرةساعة قبل موعد  ٢٤ال یتعدى ذلك فترة أتقوم بتوفیر المعلومات التالیة في أقرب وقت ممكن، على 

 الدولة؛ وفقًا لما تقتضیه تشریعات، اإلعادةنسخة من أمر   )أ 
من شأنها أن تساعد مشغل  بالموضوع أي معلومات أخرى ذات صلةتوفیر  و/أور المخاطتقییم بالدولة اضطالع   )ب 

 على أمن الرحلة؛ المخاطرالطائرة على تقییم 
 .جمیع المرافقینأسماء وجنسیات   )ج 

الواجبة  الملحق السابع عشر من ٤الفصل  بغیة ضمان تنسیق قواعد التسهیالت واألمن، توجه العنایة إلى أحكام –مالحظة 
  .قالتطبی

  الواردة في الملحق التاسع. ١٩-٥لقاعدة القیاسیة إلى ا القسمتطرق هذا ی - مالحظة تفسیریة 
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  ١اإلضافة 
  النقل الجوي لتسهیالتاللجنة الوطنیة 
  النظام الداخلي

 المعّینة لتولي مسؤولیةمنصب المسؤول التابع للسلطة [النقل الجوي هو  لتسهیالتإن رئیس اللجنة الوطنیة  - ١
 ]لتسهیالت النقل الجويج الوطني لبرناما

خدمات األمانة للجنة الوطنیة ] لتسهیالت النقل الجويلبرنامج الوطني ا المعّینة لتولي مسؤولیةطة لالس[ توفر - ٢
 .النقل الجوي لتسهیالت

النقل  لتسهیالتالبرنامج الوطني  المشاركة في تنفیذ الوكاالت الحكومیة والكیانات األخرىأو الوزارات كل من تقوم  - ٣
 .لتسهیالت النقل الجوياللجنة الوطنیة في  اأعضائهالجوي، بتعیین 

لعضو عضو ا ویجوز أن یحل محلفي جمیع اجتماعاتها.  لتسهیالت النقل الجويیشارك أعضاء اللجنة الوطنیة  - ٤
حسن أن ستویُ [. النظاميلعضو لتي یتمتع بها اا اویمارس نفس الحقوق ذاتها المسؤولیة  تقع على عاتقهمناوب، 

 ].في ملحق منفصل لتسهیالت النقل الجويلدول قائمة أعضاء اللجنة الوطنیة ا تضع
أو للجنة لحضور اجتماع إلى ابالنسبة  ممن لدیهم معارف قد تكون ذات أهمیة بالغةللرئیس أن یدعو خبراء  یجوز - ٥

 .ألغراض خاصة إلى حضور جزء منهاأو ، لتسهیالت النقل الجوياللجنة الوطنیة  اجتماعاتأكثر من 
إلى حضور االجتماعات أن  ،نیالمدعو الخبراء على و  لتسهیالت النقل الجويأعضاء اللجنة الوطنیة  یجب على - ٦

 رئیس اللجنة ضرورة ذلك. إذا رأىات المحدد، والقرارات المتخذة، االجتماعالسریة فیما یخص محتوى  یراعوا
للجنة عقد اجتماعات  ویجوزعام.  في كلمرات ] عدداأدخل [ لتسهیالت النقل الجويتمع اللجنة الوطنیة جت - ٧

تشغیلیة  مشكالتحل أو  وذلك لغرض استعراض أحد أوضاع التسهیالتمخصصة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، 
 .لتسهیالت النقل الجويات المخصصة إلى اللجنة الوطنیة االجتماعتبَلغ نتائج و محددة. 

 :المسؤولیات التالیة قل الجويلتسهیالت النأمین اللجنة الوطنیة  یتولى - ٨
 بالتنسیق مع الرئیس؛ لتسهیالت النقل الجوي اللجنة الوطنیة اجتماعاتالقیام بكل الترتیبات اإلداریة لتحضیر  §
[أدخل عددا] ، على األقل لتسهیالت النقل الجويتوزیع جدول األعمال المؤقت على أعضاء اللجنة الوطنیة  §

 ؛االجتماعأیام قبل 
 .على األقل أیام [أدخل عددا]بـ  االجتماعموعد م كل األوراق إلى األمین قبل یجب أن تقدَ  - ٩

لتسهیالت النقل ع على أعضاء اللجنة الوطنیة لقرارات المتخذة، ویوزَّ لملخصا  اجتماعبعد كل یحّضر األمین  -١٠
  .االجتماعأیام عمل بعد  [أدخل عددا] خالل الجوي

 ------------------------  
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  المسائل األخرى  دول األعمال:من ج ٤لبند ا

  الوثائق  ١- ٤
 إرشادات بشأن، Doc 9944طلب الجمعیة العمومیة الثامنة والثالثین، مقترحات لتعدیل الوثیقة ل تلبیة، WP/4تعرض ورقة العمل 

  .سجالت أسماء الركاببیانات 
لحد من سعیا إلى ا، الركابدیدة لبیانات ج نظمتطبیق  في الدول ضرورة مساعدة، إلى WP/11أشارت أسترالیا، في ورقة العمل 

على االمتثال لمتطلبات بیانات الركاب  اتالطائر مشغلي  إضافة إلى مساعدةالبیانات، و  األنواع غیر القیاسیة من النظم انتشار
 سعیا إلى إلیكاواقاعدة بیانات تدیرها أو لتبادل المعلومات  آلیةمبدأ تأسیس  أسترالیا دولة. لهذا السبب، اقترحتكل الخاصة ب

 قطاع امتثالبیانات الركاب، والمساعدة في  بأنشطةلتوزیع المعلومات الخاصة  متسقة فیما بینهاباع عملیات تّ االتوحید القیاسي و 
  .تمهیدًا للنظر فیه الحقا االقتراحمجموعة عمل لتنقیح  وتألیف، الطیران

 فيلملحق التاسع، حتى یتسنى النظر ا ومعني بتدقیق ألمانةل تابعإنشاء فریق دراسة  WP/12األمانة في ورقة العمل  اقترحتو 
وفقا  یشمل جمیع القواعد القیاسیة الواردة في الملحق التاسع، الطیران بحیث توسیع نطاق البرنامج العالمي لتدقیق أمن جدوى

  لتوجیهات المجلس.
للخدمة الذاتیة للركاب تكسب ة إلى وضع عملیات آلیة الرامی، إلى أن التكنولوجیات WP/14أشارت سنغافورة، في ورقة العمل و 

 في تنفیذالطیران  وشركات في هذا المجال من شأنه أن یساعد الدول والمطارات رشادیةشعبیة متزایدة. لذا، فإن وضع المواد اإل
بشأن عملیات  دیةإرشافریق خبراء یعمل على وضع مواد  تألیفتحدیث السفر جوا. واقترحت و لخدمة الذاتیة اتكنولوجیات 

  .للركابالخدمة الذاتیة 
وضع المناقشات  ،للطیران المدني ةاألوروبی اللجنةالمملكة المتحدة نیابة عن  التي قدمتها، IP/1استعرضت ورقة المعلومات 

بخصوص األشخاص القصر غیر المصحوبین،  اللجنة المذكورةتوصیات  القضایا التي تناولتهاالمستمرة بشأن مختلف 
تطویر  بغیة المضي ُقُدما في هاء إلى المساهمة فیعي أعضاء فریق الخبراد ، والتيحتاج إلى المزید من العملالتي ت جاالتوالم

  فریق الخبراء. لكي یطلع علیهاللطیران المدني  ةاألوروبی اللجنةتوصیات  IP/1ورقة المعلومات  وأدرجت في هذا العمل.
 )األیاتا( النقل الجوي الدولي اتحادكندا نیابة عن مجموعة العمل المشتركة بین  هاالتي قدمت، IP/4سعت ورقة المعلومات و 

تعریف عالمي لنظام سفر إلكتروني یشمل التأشیرات اإللكترونیة وسلطات وضع وسلطات المراقبة، إلى استعراض إمكانیة 
نسبة استعمال  جموعة العمل المشتركة لرفععمل م في إطارلكترونیة وبرامج أخرى توفر على شبكة اإلنترنت، وذلك اإلسفر ال

أعضاء فریق الخبراء إلى المساعدة في تحدید أفضل الممارسات،  IP/4دعت ورقة المعلومات و السفر اإللكترونیة عالمیا.  نظم
  .التابع لإلیكاو فیها مستقبال فریق خبراء التسهیالت لكي ینظرللملحق التاسع  دولیة قواعد وتوصیات واقتراح

  ."٢٠١٤"تقریر انفتاح التأشیرات لعام  بعنوان عرضاً الفیدیو، ب بطریقة التداولمنظمة السیاحة العالمیة،  توقدم
  المناقشة والتوصیات  ٢-٤
مقبولة ولیست  Doc 9944أن الوثیقة  رأى إذ WP/4لم یقبل فریق الخبراء المقترحات الواردة في ورقة العمل   ١- ٢- ٤

القائمة  والممارسات النظم قدمت نهجًا غیر قیاسي في تناولالمقترحات إلى أن فریق الخبراء  أشاربحاجة إلى أي تعدیل. وقد 
 المناقشات سابق ألوانه في ظل أمرأن مناقشتها في الوقت الحالي  ورأىسجالت أسماء الركاب، فیما یخص بیانات 

  في هذا الشأن. الجاریة حالیاالمفاوضات الدولیة و 
أو  قاعدة البیانات لتحسینإنشاء فریق عمل  بشأن WP/11المقترح الوارد في ورقة العمل أید فریق الخبراء   ٢- ٢- ٤

 على وضع تفق فریق الخبراءوابیانات الركاب.  نظمتحسین استخدام وتطبیق  بغیة أي عملیات مقترحة أخرى لتبادل المعلومات
بیانات متطلبات شأن بسین تبادل المعلومات تحمن أجل التسهیالت، یعنى بمسألة فریق خبراء  من أجل إنشاء ختصاصاتا

  الركاب الواردة في المرفق.
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إطار في  الجمعیة العمومیةها تالتي أقر  ةاألولویإلى  الخبراءفریق  أشار، WP/12ورقة العمل  فيخالل النظر و   ٣- ٢- ٤

الملحق التاسع. لكنه أثار في  دة فيالدولیة الوار  توصیاتالللقواعد و  االمتثالمستوى ب االرتقاءبرنامج التسهیالت والتي تخص 
ر المالي ثاأل )أ: الشواغل ما یليتضمنت هذه و جمیع القواعد القیاسیة للملحق التاسع.  مفهوم تدقیقبشأن  شواغلالمقابل عدة 
كل  یقتدقكانت هناك أیة قیمة مضافة ناتجة عن  معرفة ما إذاهذه؛ ب) عملیات التدقیق والدول من جراء  اإلیكاوالواقع على 

ذاتها  شمول عملیات التدقیقفي حال  صعوبات أو منافعكانت هناك أي معرفة ما إذا ) جالقواعد القیاسیة للملحق التاسع؛ 
القواعد  تدقیقمن  المدققینالعملیة المتعلقة بالخبرة والتدریب الالزمین قبل أن یتمكن  الشواغل) دقضایا األمن والتسهیالت؛ 

المواضیع  بتدقیق) الصعوبات العملیة المتعلقة ه؛ المستهدفة وتعقید طبیعتهااتساع المواضیع  نظرا إلى القیاسیة للملحق التاسع،
في العدید من  لتسهیالت النقل الجوي) عدم وجود برامج وطنیة وموعة من الوكاالت الحكومیة؛ جم تتولى مسؤولیتهاالتي 

مواردها  اإلیكاو تخصصإلى أن  ة) الحاجزالقیاسیة للملحق التاسع؛  االمتثال للقواعد وهي برامج یتیح إنجازها تحسینالدول، 
مجال بلها عالقة  تهیئات لیس بتدقیق على تفویض اإلیكاو حصول) صعوبة ح؛ المنشودة نشطة تحقق أفضل النتائجأل

  الطیران.
للقواعد  االمتثالستوى أن التدابیر األخرى التي وضعت لرفع م رأي مفادهعبر بعض أعضاء فریق الخبراء عن   ١-٣- ٢- ٤

البرنامج النموذجي تنفیذ مثال إصدار دلیل التسهیالت و ومنها ، ٢٠١٦- ٢٠١٤ فترة القیاسیة للملحق التاسع دعما ألولویات
لقواعد القیاسیة للملحق التاسع عملیة ل تدقیقمن الشروع في جعل تمحسنة،  إرشادیةالنقل الجوي ووضع مواد  لتسهیالتالوطني 

هذه التدابیر والتدابیر األخرى وما قد تتیحه لموارد، من ا إنفاق لكمیة كبیرةمن  علیهایترتب قد ما نظرا إلى نها، سابقة ألوا
أشار أعضاء فریق الخبراء إلى و . االمتثالللرفع من مستوى  من إمكانات ٢٠١٦- ٢٠١٤ لفترة برنامج التسهیالت المندرجة في

  كل القواعد القیاسیة للملحق التاسع. تدقیقجدوى  تدرسإلیها المجلس، أن  سندهاالتي أأنه ال بد لألمانة، بموجب المهمة 
  
الواردة أعاله. وقرر أن على األمانة إدراج  اآلراءفریق الخبراء على  كان هناك توافق في اآلراء واسع النطاق في   ٢-٣- ٢- ٤

  دراسة الجدوى. في اآلراء هذه
  
تخص عملیات الخدمة الذاتیة  إرشادیةریق الخبراء اقتراح وضع مواد ، أید فWP/14فیما یخص ورقة العمل   ٤- ٢- ٤

المراعاة أن یتولى هذه المهمة، مع  رشادیةفریق العمل الحالي المعني بالمواد اإلل ه ینبغيعلى أن فیق الخبراء للركاب. واتفق
  قطاع الطیران واتحاد النقل الجوي الدولي.التي وضعها  القائمةللممارسات  الواجبة
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 مرفق

A4-1  جدول األعمال  ٤التقریر عن البند رقم  

 

  مرفقال
  بیانات الركاب. بشأن متطلباتفریق العمل المعني بتحسین تبادل المعلومات  – االختصاصات مشروع

أو بیانات الركاب، في شكل قاعدة بیانات  بشأن متطلباتمقترحا بخصوص تحسین تبادل المعلومات  لیضعسیشكل فریق عمل 
  مشابهة لتبادل المعلومات. آلیة

 مع السعي إلى تحقیق المساواة تقریبا فيالدول المعنیة والمجموعات الصناعیة،  تعینهمأعضاء سیتألف فریق العمل من و 
الثامن لفریق  االجتماعأعمال  اختتاممقرر فریق العمل، وسیتم تأكید العضویة بعد  دورسترالیا أ وستتولىجغرافي. التمثیل ال

  خبراء التسهیالت.
نظام مماثل لتحسین تبادل  وأقاعدة بیانات  إلنشاء )خیاراتأو خیار (وسیوصي ب عن الموضوعفریق العمل  ىر یتحوس

المضمون  وتعرض التوصیة على فریق خبراء التسهیالت للنظر فیها، وسیشملبیانات الركاب،  متطلباتالمعلومات بشأن 
  :األمور التالیة

ینبغي ر بیانات عناصما ینتج عن ذلك من ، و الطیران االحتیاجات من المعلومات لدى الدول وقطاع -
 قاعدة البیانات؛ إدراجها في

 ؛وفنیاكیفیة عمل قاعدة البیانات عملیا  -
 كیفیة إیداع المعلومات في قاعدة البیانات؛ -
 إلى قاعدة البیانات؛الطیران دخول الدول وقطاع  كیفیة -
 لقاعدة البیانات؛ الخیارات لضمان التحدیث المستمر -
منظمة الجمارك و  اإلیكاویتعلق بقاعدة البیانات، بما في ذلك فیما  كل جهة من الجهات المعنیةأدوار  -

 النقل الجوي الدولي. اتحادالعالمیة و 
، واألثر وصیانتها لتكلفة المتوقعة لوضع قاعدة البیاناتلتحلیل  إلجراء إلیكاوالعامة لمانة األسیعمل فریق العمل أیضا مع و 

  المتوقع على التوظیف والموارد المالیة.
  للنظر فیه. في اجتماعه المقبل فریق خبراء التسهیالتإلى یق العمل تقریرا فر  وسیقدم

  
  

  ٢٠١٤ نوفمبر ٢٧
 

-  - - - - - - -  - -
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  (ب) مرفقال

  قائمة أوراق العمل وأوراق المعلومات
 العملأوراق 

رقم 
ورقة 
 العمل

 رقم
 البند

 الجهة التي قدمتها عنوانها

 العامة األمانة جدول األعمال ─ ١
ـــع: مســـاعدة ضـــحایا   ٢ ٢ ـــرح تعـــدیل الملحـــق التاس حـــوادث مقت

 وأسرهمالطائرات 
 العامة األمانة

٣  
 

، خـاص للتصـریحمقترح تعدیل الملحق التاسع: نظـام آلـي  ٢
 بالهجرة

 العامة األمانة

: توجیهـات بخصـوص Doc 9944 مقترحات تعدیل الوثیقـة ٤ ٤
 أسماء الركاب سجل بیانات

 العامة األمانة

قاعـــدة قیاســـیة جدیـــدة لوثـــائق ســـفر الالجئـــین واألشـــخاص  ٢ ٥
 ) االتفاقیة المستندة إلىسفر ال(وثائق  یةالعدیمي الجنس

المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون 
 الالجئین

ـــــیات  ٢ ٦ ـــــدیل القواعـــــد والتوص ـــــة الدولیـــــة مقترحـــــات تع المتعلق
 بوثائق السفر

المجموعة االستشاریة الفنیة كندا، نیابة عن 
  المعنیة بوثائق السفر المقروءة آلیا

ــــق  ٢ ٧ ــــدیل الملح ــــرح تع ــــات مقت ــــدة بیان ــــتعمال قاع ــــع: اس التاس
اإلنتربــــول لوثــــائق الســــفر المســــروقة والمفقــــودة عنــــد نقــــاط 

 المراقبة

 العامة األمانة

  للطیران المدني ةاألوروبیاللجنة  الطیرانمقترح تعدیل الملحق التاسع: مسؤولیة شركات  ٢ ٨
المواد ب المعني عملالفریق  نیابة عن ،ةسنغافور   رشادیةفریق عمل خبراء التسهیالت عن المواد اإل تقریر  ٣ ٩

  ٩ اإلرشادیة
 الملحق

  النقل الجوي لتسهیالتالبرنامج الوطني النموذجي  ٣

 هولندا الشحن الجوي تتسهیال ٢ ١٠
 سترالیاأ متطلبات بیانات الركاببشأن تحسین تبادل المعلومات  ٤ ١١
 ةالعام األمانة التدقیق في الملحق التاسععملیات  ٤ ١٢
لمعلومــــــات المتقدمــــــة لبــــــرامج قابلیــــــة التشــــــغیل المتبــــــادل ل ٥ ١٣

 الشحن
  

رابطة ، و االتحاد الدولي لرابطات متعهدي الشحن
الرابطة واألیاتا، و ، شركات البرید السریع العالمیة

 الدولیة للشحن الجوي
عملیات الخدمة الذاتیـة للركـاب: اقتـراح بشـأن وضـع مـواد  ٥ ١٤

 إرشادیة
 سنغافورة
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 راق المعلوماتأو 
قة ر رقم و 

 المعلومات
رقم 
 بند ال

 الجهة التي قدمتها عنوانها

بشـــــأن  للطیـــــران المـــــدني ةاألوروبیـــــاللجنـــــة توصـــــیات  ٤ ١
 القصر غیر المصحوبین

 للطیران المدني ةاألوروبیاللجنة 

١ ٢ A38-16   بیان مشـترك بخصـوص اسـتمرار السیاسـات
 المتعلقة بالتسهیالت

 العامة األمانة

-٢٠١٤لفتـــرة برنــامج عمـــل فریـــق خبــراء التســـهیالت  ١ ٣
٢٠١٦ 

 العامة األمانة

مجموعة العمل المشتركة بین كندا، نیابة عن  نظام السفر اإللكتروني ٤ ٤
 األیاتا وسلطات المراقبة

  
  — انتهى —

— — — — — — — —  

  

  


