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  المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران

  ٢٠١٢ سبتمبر ١٤-١٢، یالمونتر

  دور برنامج وثائق السفر المقروءة آلیا والمعلومات المسبقة   :من جدول األعمال ٧البند 
  أسماء الركابعن الركاب وسجل 

  ودورها في مجال أمن الطیران المعلومات المسبقة عن الركاب
  )األمانة العامة (مقدمة من

  الملخص
على قیام الناقل الجوي بتدوین البیانات الشخصیة  للراكب وتفاصیل  (API)ینطوي نظام المعلومات المسبقة عن الركاب 

رونیا إلى هیئات مراقبة الحدود في مطار المقصد بعد مغادرة الرحلة الجویة أثناء عملیة التسجیل.  وتُنقل هذه المعلومات الكت
إجراء كشف أمني للتحقق من تفاصیل معلومات الركاب على أساس قواعد بیاناتها مع  الهیئاتتستطیع هذه  ذالرحلة.  وحینئ

تحدید المسافرین الذین یتطلبون مزیدا من الفحص الدقیق عند وصولهم.  وتمكن المعلومات المسبقة عن الركاب أیضا من 
لسرعة.  إال أنه، ألغراض أمن الطیران على نحو یتسم بالفعالیة وا خطرا كبیرایمثلون ال األشخاص الذین  إجراءات یصخلت

بعد ، وذلك تسمح المعلومات المسبقة عن الركاب عادة بتحدید هویة الركاب الذین یحتمل أن یمثلوا درجة عالیة من المخاطر
بقة لمعلومات المسالتفاعلیة لبرامج "البواسطة  كبیرإلى حد  لعله من الممكن تحسین عملیة تحدید األشخاصو  .مغادرة الرحلة
بمنع هؤالء األشخاص من ركوب الطائرات في نقطة المغادرة.  ویمكن أن یؤثر عدم التي تسمح لدول المقصد  عن الركاب"

استمراریة على تأثیرا سلبیا لمعلومات المسبقة عن الركاب ل التفاعلیة  نظمالالمعلومات المسبقة عن الركاب و في نظم االتساق 
د الدول حأن تو الضروري استخدام هذه البیانات للغرض المطلوب.  وبالتالي، من  عالیةوأن یحد من فصناعة النقل الجوي 

  المتعلقة بالبیانات وأن تعتمد نموذجا موحدا لنقل هذه البیانات إلكترونیا.شروطها عبر العالم 
   .٦ الفقرة والتوصیات الواردة فياالستنتاجات التصدیق على إلى رفیع المستوى بشأن أمن الطیران اللمؤتمر ُیدعى ا اإلجراء:

 المقدمة - ١

أوال بهدف تلبیة احتیاجات خدمات الجمارك في بعض  المعلومات المسبقة عن الركابإعداد مفهوم نظام تم  ١- ١
جویة الحركة لتزاید الالستجابة لوأیضا القومي الدول لمعالجة مشاكل االتجار بالمخدرات والتهدیدات التي توجه ضد األمن 

مختلفة وفق طرق عبر العالم في السنوات األخیرة.  وبینما قد تعمل مختلف النظم  لنظموقد ازداد استخدام مثل هذه ا دولیة. ال
عن الركاب على الرحالت حصول السلطات على المعلومات الضروریة  أي ،تماما، إال أن الهدف في نهایة المطاف هو نفسه

 عملیة الفحص والتدقیق مسبقا. ر من حتى یمكن استكمال جزء كبی اقبل وصولهالقادمة 

بوجه من اتفاقیة شیكاغو  ٢٣و  ٢٢المادتین عن  المعلومات المسبقة عن الركابهتمام االیكاو بنظم اوینتج  ٢- ١
وثائق  الخاصة بإصدارالبرامج الوطنیة ؤثر ت.  وٕاضافة إلى ذلك، یمكن أن بصفة عامة ٣٧و ١٣المادتین وعن  ،خاص
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تأثیرا كبیرا على تعزیز أمن  ،مكافحة التهریب والهجرة غیر الشرعیةفي مجال ة نظم تبادل البیانات فعالیو  ،السفر واألمن
 الطیران المدني.

 ونقلها المعلومات المسبقة عن الركاببیانات  - ٢

بالرحلة  ذات الصلة أ) البیانات( إلى فئتین منفصلتین: المعلومات المسبقة عن الركابیمكن تقسیم بیانات  ١- ٢
البیانات التي ، أي ب) البیانات ذات الصلة بكل راكب على حدة(و ،لمشغلي النقل الجوي من نظمهم اآللیة الخاصةالمتاحة 

تظهر حالیا على الجوازات المقروءة آلیا ووثائق السفر الرسمیة األخرى مثل التأشیرات، إن ُوجدت، وأي بیانات أخرى قد تكون 
 .شركة الناقلةبال (DCS)متاحة في نظام مراقبة المغادرة 

 )الركاب قائمة أي( PAXLSTرسالة الكترونیة موحدة، تسمى رسالة  إعدادوهذه هي البیانات التي یتم نقلها. وتم  ٢- ٢
رسالة  سوىقائمة أسماء الركاب.  والمفهوم األساسي لرسالة قائمة أسماء الركاب هو أنه ال توجد  نقلتحدیدا لمعالجة عملیات 

) لجمیع الركاب على الرحلة المحددة وأنه توجد )batch( أو إرسال "مجموعات من البیانات" )legacy( ("إرسال عادي" واحدة
رسائل أخرى في الرحلة.  ویمكن إرسال الرسالة بصفة منفصلة أو مع  تلكقم الطیران على طاعضاء خاصة بأرسالة أخرى 

 عملیة إرسال واحدة.

 واالیكاو على تحدید الحد األقصى من) األیاتا( الدولي الجوي النقل واتحادمنظمة الجمارك العالمیة واتفقت  ٣- ٢
لتي تستخدم إلرسال هذه البیانات ا التي ینبغي تضمینها في رسالة قائمة الركاب المعلومات المسبقة عن الركاببیانات  مجموعة
 في بلد المقصد. هیئات مراقبة الحدودالناقلین إلى  من قبل

منظمات ال، توصي المعلومات المسبقة عن الركابنقل بیانات ات عملیالخاص بوفیما یتعلق بشكل الرسالة  ٤- ٢
لضمان تحقیق التشغیل البیني على المستوى العالمي ولتفادي التعرض  UN/EDIFACTنموذج بوجوب استخدام الثالث 

مم المتحدة لتبادل إلى "قواعد األ UN/EDIFACT االختصارلصعوبات یسببها استخدام القواعد الوطنیة المحلیة.  ویرمز 
االلكترونیة ألغراض اإلدارة والتجارة والنقل".  وتشمل القواعد مجموعة من القواعد القیاسیة المتفق علیها بالوسائل المعلومات 

ار باإلتجالبیانات المتصلة دولیا واألدلة والمبادئ التوجیهیة لتبادل البیانات المجمعة بواسطة األسالیب االلكترونیة وبوجه خاص 
 بالسلع والخدمات فیما بین نظم معلومات مستقلة ومحوسبة.

 المعلومات المسبقة عن الركابیاتا واالیكاو بشأن المبادئ التوجیهیة المشتركة بین منظمة الجمارك العالمیة واأل - ٣

ــــة واأل  ١-٣ ــــة ألفضــــل  یاتــــا واالیكــــاوتنشــــر منظمــــة الجمــــارك العالمی بصــــفة مشــــتركة مجموعــــة مــــن المبــــادئ التوجیهی
.  وتــم المعلومـات المســبقة عـن الركــابإلــى تنفیـذ بــرامج وطنیـة خاصــة بالممارسـات التــي تهـدف إلــى مسـاعدة الــدول التـي تســعى 

  : على العنوان التالي على االنترنیت الیكاوالعام لموقع الوهي متاحة على  ٢٠١٠إصدار آخر طبعة في نهایة عام 
 . http://www2.icao.int/en/AVSEC/FAL/Pages/Publications.aspx  

 المحصلة والتكالیف التشغیلیة والفوائد معلومات المسبقة عن الركابلتتناول المبادئ التوجیهیة الجوانب الفنیة لو   ٢- ٣
ضمن دلیال لتنفیذ رسالة في األمر، أنها تت هم.  واأللمعلومات المسبقة عن الركاباوأیضا العوامل ذات الصلة بتخطیط نظام 

الطائرات على فهم رسالة قائمة الركاب  يومشغل هیئات مراقبة الحدودالذي یهدف إلى مساعدة  (PAXLST)قائمة الركاب 
(PAXLST) على نحو مفصلفیذ قبل الشروع في التطویر والتن.  

   

http://www2.icao.int/en/AVSEC/FAL/Pages/Publications.aspx
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  والتنظیماتالعامة : السیاسة المعلومات المسبقة عن الركاب - ٤
جمیــع  ســلكهفــي تســهیل النقــل الجــوي علــى نهــج مشــترك ت المعلومــات المســبقة عــن الركــاب برنــامج یتوقــف نجــاح ١- ٤

هــذا  ،الخاصــة بالبیانـات.  وبالفعــلالمعنیــة بمراقبـة الحــدود) بمسـألة القواعــد القیاسـیة والهیئـات الجهـات المعنیــة (شـركات الطیــران 
ینبغـي كمـا  معلومـات المسـبقة عـن الركـابالمتصـلة بالبیاناتهـا  شـروطعبر العالم أن توحد  هیئات مراقبة الحدودینبغي ل هیعني أن

و أكثــر أ واحــدة علیهــا اعتمــاد شــكل موحــد لنقــل هــذه البیانــات بالوســائل االلكترونیــة.  وباإلضــافة إلــى هــذا، إذا مــا تطلبــت وكالــة
مكن تســالســتالم هــذه البیانــات مخصصــة الواحــدة أو النافــذة االلكترونیــة ال بوابــةالالركــاب، فــأن عــن داخــل نفــس الحكومــة بیانــات 

داخـل الحكومـات  الهیئـاتعزز أیضا التنسیق بین تسو بل  ،على نحو فعالمواردها  ي النقل الجوي معا من استخدامالدول ومشغل
  ة الحدود وأمن الطیران.في مجاالت التسهیالت وسالم

تــنص التــي  القواعــد والتوصــیات الدولیــة التســهیالت –یتضــمن الملحــق التاســع التفاقیــة الطیــران المــدني الــدولي و  ٢- ٤
األحكــام الرئیســیة، بــالنظر إلــى االتســاق  تــردو   والتوصــیات الدولیــة فــي مرفــق هــذه الورقــة. وتــرد هــذه القواعــدهــذا التوحیــد.  علــى 

االلتــزام  أ)(الــدول بمــا یلــي: أن تقــوم .  وبإیجــاز، تتطلــب هــذه القواعــد ٢-٤٧-٣و  ١-٤٧-٣و  ٤٧-٣الــدولي، فــي الفقــرات 
ي عناصر البیانـات التـي تكـون متاحـة فـسوى تطلب  الأب) و(، المعلومات المسبقة عن الركاببالقواعد المعترف بها دولیا لنقل 

 ،(PAXLST) ووجـــوب مطابقـــة جمیـــع المعلومـــات للبنیـــة األساســـیة لرســـالة قائمـــة الركـــاب (MRTDs)وثـــائق الســـفر المقـــروءة آلیـــا 
المعلومــات المســبقة عــن التــي تــدرج فــي  وحــدها التأكــد مــن أن عناصــر البیانــات الموجــودة فــي رســالة قائمــة الركــاب هــي ج)(و

 معروفـة باسـم یتم استخدام عملیة خاصة بمنظمة الجمارك العالمیة حینئذف ،وٕاذا كانت هناك حاجة إلى عناصر إضافیة ،الركاب
 ."البیاناتتحدیث طلب "

أیضا إعادة ذكر التوحید الدولي لبرامج تبادل البیانات هذه في قرارات الجمعیة العمومیة لالیكاو.  ووردت  تتمو  ٣- ٤
 .٢٠١٠في عام التي انعقدت للجمعیة العمومیة السابعة والثالثین الدورة  في المرفق أیضا مقتطفات من

مــن  ٤٧-٣بشــأن تنفیــذ القاعــدة  EC6/3-11/76كتــاب المنظمــة رقــم  ٥/١٢/٢٠١١وأخیــرا، أصــدرت االیكــاو فــي  ٤- ٤
 فـي حالـة تطبیـق ركـابالمعلومـات المسـبقة عـن ال نقـلااللتـزام بالقواعـد المعتـرف بهـا دولیـا ل بضمانالملحق التاسع لتذكیر الدول 

 هذا النظام.

  وأمن الطیران (I-API) لمعلومات لمسبقة عن الركابالتفاعلي لنظام ال - ٥
 )batch(فـي مجموعـات  المعلومات المسبقة عن الركابعملیة إرسال  سمحتال من وجهة نظر أمن الطیران،  ١- ٥

 متاحــة أمــام ن هــذه هــي أول فرصــةإإذ  ،بعــد مغــادرة الرحلــة عالیــة مخــاطرأن یمثلــوا  بتحدیــد هویــة المســافرین الــذین یحتمــلإال 
لفحص تفاصیل معلومـات الركـاب.  ونتیجـة لـذلك، ال یمكـن اتخـاذ أي تـدابیر  المغادرةالمقصد أو  في دولة هیئات مراقبة الحدود

، مع ما یشـكله نادرة، قد ُیطلب من الطائرة العودة من حیث أتت والرجوع إلى مكان المغادرة التإال بعد هبوط الطائرة.  وفي حا
  لعملیات واقتصادیات شركة الطیران المعنیة.ل وبالنسبةخرین اآلركاب لل ضرر بالنسبةذلك من 

للمعلومـات لمسـبقة  النظـام التفـاعليوهـو  –ب المعلومـات المسـبقة عـن الركـانظـم  تقـدما مـنأكثـر شـكل یوجد وبالتالي،  ٢- ٥
ة ومكافحــة الهجــرة غیــر الشــرعیوٕاجــراءات الحــدود االحتیاجــات المتزایــدة مــن حیــث أمــن الطیــران ویلبــي  – (iAPI)عــن الركــاب 

 لمعلومـات المسـبقة عـن الركـابالتفـاعلي لنظـام لالسـمة الممیـزة ل وتكمـن.  األمن القـومي وتهریب المخدرات وتهدیدات أخرى ضد
بـین مشـغل الطـائرة ووكالـة مراقبـة الحـدود فـي دولـة  عن كل راكـب للرسائل االلكترونیةتبادال في أنه یقدم على مستوى االنترنت  

علــى مــتن الطــائرة).  وعنــد تســجیل المتواجــدین لجمیــع الركــاب  لمعلومــات المســبقة عــن الركــابالمقصــد (عكــس رســالة واحــدة ل
إلى سلطات مراقبـة الحـدود لتنتقل معلوماته من نظام مراقبة المغادرة الخاص بشركة الطیران الراكب نفسه لركوب الطائرة، تتدفق 

لسـماح للراكـب بركـوب الطـائرة المعنیـة أو لفي شكل رسالة الكترونیة إلـى الناقـل آني د یفي بلد المقصد.  ویبعث هؤالء بدورهم بر 
عــدم أو  الســماح بــالركوب"علــى ســبیل المثــال، مســمیات منهــا  بعــدة رفــض الســماح لــه بركوبهــا.  وُیعــرف هــذا النــوع مــن النظــام

 حیـثإلـى حـد كبیـر بتعزیـز أمـن الطیـران ذلـك .  ویسمح "السماح بالنقل"أو  "الضوء األخضرو  الضوء األحمر"أو نظام  "الركوب
مـن ركـوب الطـائرات فـي علـى األمـن الركاب المحتمل فیهم أن یمثلوا خطـرا عالیـا  ،بصفة استباقیة ،ول المقصد أن تمنعیمكن لد
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حیث تقدم السلطات فـي دولـة المغـادرة أیضـا الموافقـة ب المعلومات المسبقة عن الركاباستخدام مكان المغادرة.  كما یمكن أیضا 
 لدیها هذه الخطة.یتوفر راكب ما.  إال أنه حتى یومنا هذا، ال توجد إال دولة واحدة  قبول اآلنیة أو عدم الموافقة على

یقلـل  هنـإ، إذ محسـنة فـي مجـال التسـهیالتكعملیة أیضا لمعلومات المسبقة التفاعلي لنظام الوأخیرا، ُیستخدم  ٣- ٥
إضـــافة إلـــى الســـماح بتخلـــیص  ،نقـــل الركـــاب الممنـــوعین مـــن الـــدخولبســـبب عقوبـــات التعـــرض شـــركات الطیـــران إلـــى  مـــن مـــدى

 فاءة.لى الحدود في بلد المقصد على نحو یتسم بالكإجراءات الدخول ع

النظــام التفــاعلي یاتــا واالیكــاو معــا علــى االرشــادات بشــأن نظمــة الجمــارك العالمیــة واألماتفقــت وقــد ســبق أن  ٤- ٥
الالزمة .  كما تم أیضا تعدیل رسالة قائمة الركاب لتضمینها المواصفات الموحدة وصدقت علیها عن الركاب للمعلومات المسبقة

عـن الحكومـات.  وسـتهدف  صادرالرد الموحد الأصبحت تمثل التي و ") CUSRES(" باسم رسالة إضافیة وجود ، مع لهذا النظام
للنظــام الــدول والتوصــیات الدولیـة الجدیــدة الـواردة فــي الملحــق التاسـع إلــى ضـمان االتســاق العــالمي فیمـا یخــص اسـتخدام القواعـد 

 ٤فــي الملحـــق (انظــر الفقـــرة الــواردة األحكــام القائمـــة  التفــاعلي للمعلومــات المســـبقة عــن الركــاب، مثلمـــا هــو الحــال فیمـــا یخــص
 أعاله).

والخاصــة بمنظمــة الجمــارك العالمیـــة  الـــذكر ةســابقعلمـــا بــأن المبــادئ التوجیهیــة ال األخــذوأخیــرا، مــن المهــم  ٥- ٥
لحكومـات ولـیس نظم التـي وضـعتها االـال تنطبـق إال علـى  النظام التفاعلي للمعلومات المسبقة عن الركابیاتا واالیكاو بشأن واأل

 التي تستخدمها بعض الدول. الخاصةالمعلومات المسبقة تبادل على نظم 

  والتوصیات االستنتاجات - ٦
  مؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران إلى استنتاج ما یلي:الیدعى  ١- ٦

النظـام التفـاعلي و  المعلومات المسـبقة عـن الركـاباالتساق الدولي فیما یخص استخدام نظام من شأن أن   ) أ
  التشغیلیة واالقتصادیة لصناعة النقل الجوي؛ لجدوىفي ا یساهمأن  للمعلومات المسبقة عن الركاب

النظــام التفــاعلي للمعلومــات المســبقة عــن نظــام المعلومــات المســبقة عــن الركــاب و أن عــدم االتســاق فــي   ) ب
 یمكن أن یخفض من كفاءة استخدام هذه البیانات لألغراض التي هي مطلوبة لها؛ الركاب

ها فیمـا یخـص البیانـات وأن تعتمـد شـكال موحـدا لنقـل بیانـات شـروطأن توحد الحكومات األساسي أنه من   ج)
  ؛اإللكترونیةالركاب بالوسائل 

  توصیة بما یلي:الیدعى المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران إلى   ٢-٦
وحركــة األشــخاص  ةیر الشــرعلــى منــع الهجــرة غیــوإ طیــران الأمــن  عزیــزأن تنظــر الــدول التــي تســعى إلــى ت  ) أ

 ةالــنظم التفاعلیــنظــم المعلومــات المســبقة عــن الركــاب (أو المحتمــل مــنعهم مــن الــدخول فــي مســألة تنفیــذ 
 ؛)للمعلومات المسبقة عن الركاب

الـواردة فـي  الركـاب المسـبقة والتوصـیات الدولیـة القائمـة بشـأن معلومـات أن تكمل االیكاو القواعد القیاسیة  ) ب
، بـــإدراج أحكـــام إضـــافیة تهـــدف إلـــى تعزیـــز االتســـاق العـــالمي فیمـــا یخـــص التســـهیالت –الملحـــق التاســـع 

 عملیات تبادل بیانات الركاب؛

النظـــام التفـــاعلي لتقـــدیم بیانـــات نظـــام المعلومـــات المســـبقة عـــن الركـــاب أو واحـــدا شـــكال أن تضـــع الـــدول   ج)
 لتلقـيواحـدة هیئـة تعیـین القواعـد الدولیـة و یكـون قائمـا علـى أسـاس بحیـث  للمعلومات المسبقة عن الركاب

  األخرى؛ الهیئاتتكون مسؤولة عن توزیع هذه البیانات داخلیا على لجمیع البیانات و 
لقواعــد الدولیـــة الخاصــة بنقــل البیانـــات وفقــا لأن توحــد الــدول مختلــف نظـــم تبــادل البیانــات القائمـــة حالیــا   د)

األمــم المتحــدة ذات الصــلة مــع ضــمان حمایــة الخصوصــیة والحریــات المدنیــة ت قبــل وكــاالوالمعتمــدة مــن 
  للركاب.

- -  - - -  - - -  
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  مرفق
  )٢٠١١ لعام ١٣(الطبعة  التسهیالت –مقتطفات من الملحق التاسع  – (أ)

تتقید كل دولة متعاقدة تطبق نظام المعلومات المسبقة عن الركاب بموجب تشریعاتها  :٤٧- ٣القاعدة القیاسیة  أ)  
   المعلومات المسبقة عن الركاب. الوطنیة بالقواعد القیاسیة المعترف بها دولیا بغرض نقل

یشمل نظام المعلومات المسبقة عن الركاب أخذ بیانات خاصة بسیرة الركاب أو أعضاء الطاقم ـ  ١مالحظة 
 هیئات مراقبة الحدودوتفاصیل الرحلة الجویة یقدمها مشغل الطائرة قبل المغادرة. وُترسل هذه المعلومات بوسائل الكترونیة إلى 

  في بلد المقصد أو المغادرة. وهكذا، تصل التفاصیل عن الركاب و/أو أعضاء الطاقم قبل مغادرة أو وصول الرحلة الجویة.
لقواعد األمم المتحدة الخاصة بالتبادل اإللكتروني للبیانات ألغراض اإلدارة ـ رسالة قوائم الركاب  ٢مالحظة 

كترونیة قیاسیة ُأعدت خصیصا، كمجموعة فرعیة لقواعد األمم المتحدة ) رسالة إلUN/EDIFACT PAXLSTوالتجارة والنقل (
الخاصة بالتبادل اإللكتروني للبیانات ألغراض اإلدارة والتجارة والنقل، لتناول اإلرسال (اإللكتروني) لقائمة الركاب. والمقصود 

ني للبیانات ألغراض اإلدارة والتجارة "قواعد األمم المتحدة الخاصة بالتبادل اإللكترو   UN/EDIFACT PAXLSTبالمختصر 
والنقل". وتتضمن هذه القواعد مجموعة من القواعد القیاسیة، والتعلیمات والمبادئ التوجیهیة المتفق علیها دولیا لتبادل البیانات 

ووافقت منظمة التجارة الُمعّدة إلكترونیا، ال سیما المرتبطة بتجارة البضائع والخدمات بین نظم المعلومات الحاسوبیة المستقلة. 
العالمیة واالتحاد الدولي للنقل الجوي واالیكاو على المجموعة القصوى لبیانات المعلومات المسبقة عن الركاب التي ینبغي 

في بلد  هیئات مراقبة الحدودالستخدامها لنقل هذه البیانات من جانب مشغلي الطائرات إلى  PAXLSTإدراجها في رسالة 
درة. ومن المتوقع استبدال القاعدة القیاسیة لقواعد األمم المتحدة الخاصة بالتبادل اإللكتروني للبیانات ألغراض المقصد أو المغا

) أو تطبیقات قائمة على xml(اإلدارة والتجارة والنقل بتقنیات الرسائل الحدیثة، مثل القواعد القیاسیة الدولیة للغة الترمیز الموسعة 
  .الشبكة

لقواعد األمم المتحدة الخاصة بالتبادل ار الهیكل الحالي لصیغة رسالة قوائم الركاب ـ في إط ٣مالحظة 
  ، فإنها لن تراعي استخدام الطیران العام.)UN/EDIFACT PAXLSTاإللكتروني للبیانات ألغراض اإلدارة والتجارة والنقل (

هویة الركاب، یجب على الدول عند تحدید المعلومات الواجب ارسالها عن  :١-٤٧- ٣ القاعدة القیاسیة ب)
شكل مقروء آلیا في وثائق السفر طبقا للمواصفات الواردة في   المتعاقدة أال تطلب سوى عناصر البیانات المتوفرة في

تكون جمیع المعلومات المطلوبة مطابقة للمواصفات  أن  بعنوان وثائق السفر المقروءة آلیا. ویجب (Series) 9303 رقم الوثیقة
  .UN/EDIFACT PAXLSTالخاصة برسائل  WCO/IATA/ICAO API Guidelines يف  الواردة

عند السعي إلى تنفیذ برنامج المعلومات المسبقة عن الركاب، یجب على الدول : ٢-٤٧- -٣القاعدة القیاسیة ج) 
عناصر البیانات، أن  فیما یخص متطلبات ١-٤٧- ٣المتعاقدة التي لم تتمكن من االمتثال بالكامل لألحكام الواردة في الفقرة 

واردة في شروط البرنامج الوطني أو  UN/EDIFACT PAXLSTتتأكد من أن عناصر البیانات التي ُحددت إلدماجها في رسائل 
  أنها تتبع اجراءات طلب حفظ البیانات لمنظمة الجمارك العالمیة لتجنب أي انحراف عن القاعدة القیاسیة.

عند تنفیذ برنامج جدید للمعلومات المسبقة عن الركاب ینبغي للدول المتعاقدة التي ال  :٣-٤٧- ٣لتوصیة اد)   
باستخدام المنهجیة القیاسیة المتبعة في  UN/EDIFACT PAXLSTتتمكن من قبول بیانات الركاب المنقولة وفقا لمواصفات 

لمنتفعین بشأن اآلثار التشغیلیة واآلثار من حیث ، أن تستشیر ا١- ٤٧-٣الصناعة لنقل البیانات على النحو الوارد في الفقرة 
  ومحتویاتها إلى الصیغة البدیلة المطلوبة. UN/EDIFACT PAXLST التكالیف نتیجة تغییر رسائل

ینبغي للدول المتعاقدة أن تسعى إلى تقلیص عدد مرات نقل بیانات المعلومات المسبقة : ٤- ٤٧- ٣التوصیة ه) 
  معینة. عن الركاب بالنسبة لرحلة جویة
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إذا طلبت دولة متعاقدة تبادل المعلومات المسبقة عن الركاب ، فیجب أن تسعى، : ٥-٤٧-٣القاعدة القیاسیة و) 
  بأكبر قدر ممكن، إلى الحد من األعباء التشغیلیة واإلداریة على مشغلي الطائرات، إلى جانب، تعزیز تسهیالت الركاب.

المتعاقدة أن تمتنع عن فرض الغرامات والعقوبات على المشغلین ـ ینبغي على الدول ٦-٤٧- ٣توصیة الز)   
بسبب أي أخطاء حدثت لتعطل النظم وأدت ربما الى عدم بث البیانات أو بثها مشوهة للسلطات العامة.  طبقا لنظم المعلومات 

  المسبقة عن الركاب.
بیانات الركاب الكترونیا عن طریق  یجب على الدول المتعاقدة التي تشترط تقدیم: ٧-٤٧-٣القاعدة القیاسیة ح)

  أال تشترط الحصول أیضا على قائمة الركاب مطبوعة على الورق. معلومات المسبقة عن الركابالنظام 

  للجمعیة العمومیة لالیكاو ٣٧قرارات الدورة  –باء 
  )٨/١٠/٢٠١٠إلى  ٢٨/٩(

حمایة الطیران المدني الدولي من المستمرة لإلیكاو اسیاسات بشأن موحد البیان ال: ١٧-٣٧قرار الجمعیة العمومیة رقم 
  أفعال التدخل غیر المشروع

أن تنظر "الدول المتعاقدة  ،من منطوق القرار ٧الجمعیة العمومیة في الفقرة  اشدنت، تنفیذ تدابیر األمن الفنیة ،في المرفق (ج)
والمزید من استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب في آلیات تبادل المعلومات التي تشمل استخدام المسؤولین عن االتصال 

   ."التي یقدمها الناقلون الجویون، للتقلیل من الخطر على الركاب، مع ضمان حمایة الخصوصیة والحریات المدنیة
ضرورة تعزیز أمن الطیران على المستوى العالمي وشجعت الدول  اإلعالن بشأن أمن الطیرانأقرت الجمعیة العمومیة في 

األعضاء على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوطید أواصر التعاون الدولي لمواجهة التهدیدات التي تستهدف الطیران المدني من 
 المدني الطیران قطاع مع وأیضا عضاءاأل الدول بین التعاون آللیات المتزاید لالستخدام الترویجخالل القیام بعدة أمور من ضمنها "

 بشأن المعلومات عن المبكر وللكشف االقتضاء، عند اإلسهاب، تفادي أجل من األمنیة التدابیر بشأن المعلومات تبادل بغیة ...

 وبیانات الركاب عن المسبقة المعلومات تجمیع ذلك، في بما المعلومات، هذه وتعمیم المدني، بالطیران المحدقة األمنیة التهدیدات

  ".المدنیة والحریات الركاب خصوصیة حمایة ضمان مع لألمن مساعدة كأداة الركاب أسماء سجل

  في مجال النقل الجوي المستمرة االیكاوسیاسات بموحد البیان ال :٢٠-٣٧قرار الجمعیة العمومیة رقم 
أحاطت  التسهیالت على المستویین الوطني والدولي،اإلجراءات والتعاون بشأن )، التسهیالت، القسم الثالث، في المرفق (د

الجمعیة العمومیة علما بأن التعاون فیما بین الدول المتعاقدة ومع مختلف األطراف الوطنیة والدولیة المعنیة بمسائل التسهیالت 
 .ى صناعة النقل الجوي"" قد أصبح حیویا بعد تعدد النظم غیر الموحدة لتبادل المعلومات عن الركاب مما أثر سلبیا على جدو 

وبناء علیه، فإن الجمعیة العمومیة شجعت الدول المتعاقدة على "أن تكفل، لدى استخدامها نظمها الخاصة بتبادل البیانات 
اإللكترونیة، أن اشتراطاتها فیما یتصل بالبیانات عن الركاب تتماشى مع المعاییر الدولیة التي أقرتها وكاالت األمم المتحدة 

  صلة لهذا الغرض".ذات ال

 - انتهى-


