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  االجتماع الرابع للمدراء العامين للطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

DGCA-MID/4  
  )2017أكتوبر  19-17(مسقط، سلطنة ُعمان 

 

  : أمن الطيران والتسهيالتالسادس البند

 ""اإليكاوتطورات برنامج تسهيالت منظمة الطيران المدني الدولي 
 

  ) من سكرتارية (ُمقَّدم

  
  ملخصال

  
تلقي ورقة العمل هذه الضوء على أحدث التطورات في برامج تسهيالت منظمة الطيران المدني 

 , وإستراتيجية برنامجالبرنامج المتعلق بالتسهيالت -" 9الملحق " كافة؛ أي, "اإليكاو"الدولي 
  ).PKD(دليل المفاتيح العامة الصادر عن اإليكاو ), وTRIPتحديد هوية المسافرين (ل اإليكاو

  
  .5 اإلجراء المطلوب من هذا االجتماع مبيّن في الفقرة

  
  

 مقدمةال -1

 

 والثالثون التاسعة الدورة أكدت وتسهيالته، أمن الطيران بمجال فيما يتعلق 1.1
 الرقابة تدابير بين توازنالقدر أكبر من  تحقيقب اإليكاو منظمة على اهتمام) A39( لإليكاو
 مثل الرئيسية المبادئ فإن وبالتالي،. المنظومة ككل مستوى على والكفاءة والتواصل الفعَّالة
 ال المكافئة األمنية بالتدابير المتبادل واالعتراف المخاطر إدارة على القائمة األولويات تحديد
ومن . "إيكاومنظمة " في والتسهيالت األمن للمناقشات التي تدور حول أساسية ابنودً  تشكل تزال

يعكس  ،أمن الطيران مع المساواة قدم على السفر تسهيالت وضع أهمية على خالل التركيز
أمن  مجال في "اإليكاو" ريادة إلى الحاجة - والتسهيالت أمن الطيران-  االستراتيجي الهدف

 .الحدود بأمن المتعلقة والمسائل والتسهيالت الطيران
 

 التسهيالت لبرامج عملال خطةعلى  لإليكاو والثالثون التاسعة الدورة وافقت 1.2
 نوالثالثي التاسعة الدورة قرار حددو. 2019 -  2017سنوات  الثالث لفترة المتوقعة ونتائجها

 الوطنية اإلجراءات ،التسهيالت فيما يخص المستمرة اإليكاو سياساتالموحد ب البيان أ،39 -20
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 حثت التحديد، وجه وعلى. الحدود ومراقبة المسافرين تحديد هوية وسالمة أمن لضمان والدولية
 على ،التي وضعوها الحدود مراقبة وبرامج سفرهم وثائق خالل من األعضاء، الدول الدورة
 األمنبصورة تميزهم عن غيرهم لتحقيق االستفادة القصوى من مزايا  األفراد هوية تحديد

 يتعرض التي التهديدات من وغيرها المشروع غير التدخل أعمال منع ذلك في بما والتسهيالت،
 إستراتيجية لتنفيذ طريق خارطة وضع الدورة أقرت ذلك، باإلضافة إلى .المدني الطيران لها

 .)TRIPبرنامج تحديد هوية المسافرين التابع لمنظمة اإليكاو (

 

 التاسع الملحق تطورات - 2

  
 في ُعقد الذي ،)FALP/9( خبراء التسهيالتفريق ل التاسع االجتماع أفضى   2.1

 توصياتتقديم  إلى ،2016 أبريل 7 إلى 4 من الفترة في مونتلایر، في اإليكاو، منظمة مقر
 التقرير على االطالع ويمكن. التسهيالت -  التاسع الملحق على موضوعية تعديالت إدخال بشأن

: التالي العنوان على FALP/9اإللكتروني  الموقع على لالجتماع األخرى والوثائق النهائي

2016.aspx‐http://www.icao.int/Meetings/FALP/Pages/FALP9  . ُمتدِّ وق 

لمراجعتها  2016 أكتوبر/األول تشرين في )ATC( الجوي النقل لجنة إلى الفريق توصيات

اإليكاو  مجلس فيها ينظر أن قبل عليها للتعليق األعضاء الدول على بعد فيما وُعرضت بدئيًام
 .2017 يونيه/ حزيران في

 

الملحق  في إلدراجها ،أحكام أخري جملة ضمن التالية، األحكام المجلس اعتمد   2.2

 ):2017 أكتوبر في نفاذ هذه األحكام تاريخ على أن يكون( التاسع

  
 معلوماتال نظام بإنشاء من الدول األعضاء دولة كل يُلزم جديد معيار  )أ 

 قرار ,أخرى أمور ضوء, ضمن جملة ) فيAPI( الركاب عن مسبقةال

 واالستخدام) 2014لعام  ( 2178 المتحدة رقم لألمم التابع األمن مجلس

 الحدود أمن ألغراض الركاب عن المسبقة لمعلوماتنظام ال المتزايد
 اإلرهاب؛ ومكافحة

 

للزيادة  استجابًة ،)PNR( الركاب أسماء المتعلقة بسجل األحكام تحسين  )ب 
 لمعايير االمتثال دعم أجل ومن الركاب، أسماء سجل برامج فيالملحوظة 
الركاب  أسماء سجل بيانات طلبات من للتخفيف والنقل والشكل المضمون

 المتوافقة؛ غير

  
 ،)ETS( اإللكترونية السفر أنظمة بشأنالموصى بها  الجديدة الممارسات   )ج 

 بطلب التقدم الركاب التي تطلب من حكوماتلل المتزايدة للمتطلبات استجابةً 
 متن على الصعود قبل اإلنترنت عبر التسجيل أو السفر إذن على للحصول

 بأنظمة السفر الصلة ذات المصطلحات توحيد يتم بحيث طائرة للسفر،
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 للملحق التنظيمي اإلطار ضمن التقنيةاإللكترونية, وحتى يتم إدراج هذه 
 نسخة لتنفيذ تخطط والتي الحكومات إلى المقدمة والتوجيهات التاسع

 و السفر؛ تصريح أو التأشيرات إصدار من إلكترونية
  

 نتيجة ،)ABC( اآللية الحدود مراقبة بأنظمة المتعلقة األحكام إضافة  )د 

 .نظمةاأللهذه  المتزايد لالستخدام
  

 اإليكاوين لمنظمة برنامج تحديد هوية المسافر إستراتيجية تنفيذ - 3

  
التي وضعتها  )الملحق "أ"( برنامج تحديد هوية المسافرين إستراتيجيةتُنشيء    3.1

 هوية تحديد وشركاء برنامج ومنظمة اإليكاو، األعضاء، للدول شامًال  إطاًرا اإليكاو منظمة
هذه ل مرئيًا عرًضا "ب" الملحق ويقدم. المستقبلية التطورات ودعم لتوجيه المسافرين

 الملحق ويستعرض. المتكامل النهج هذا مساهماتهم تدعم الذين الجهات المعنيةو, ستراتيجيةاإل
برنامج تحديد هوية المسافرين لمنظمة اإليكاو ب ذات الصلة التاسع الملحق أحكام"ج" بالتفصيل 

)TRIP(. 
  

 فترة في األعضاء للدول المساعدة اإليكاومنظمة  قدمت اإلقليمي، الصعيد علی   3.2

 ،9303 الوثيقة رقم التاسع، الملحق - التسهيالت  مجال في 2016 -  2014 سنوات الثالث

برنامج تحديد هوية المسافرين لمنظمة  إستراتيجية وتنفيذ ،)MRTDs( لياروءة آلمقاالسفر  وثائق

 المانحة مثل الجهات من ممولة مساعدة وبرامج ندوات إقليمية خالل من ،)TRIPاإليكاو (
 .كندا حكومة من بتمويل الساحل، مشروع

 

 ترتيبات وتوحيد بتطوير منظمة اإليكاو سكرتارية تقوم الدولي، الصعيد على   3.3

برنامج تحديد  إستراتيجية تنفيذ في رئيسيًا دوًرا تلعب التي الدولية المنظمات من عدد مع عملها
 أو تفاهم جديدة مذكرات إعداد خالل من ويجري ذلك. )TRIPاإليكاو (هوية المسافرين لمنظمة 

 للشرطة الدولية والمنظمة )IOM( للهجرة الدولية المنظمة أخري مثل منظمات مع ُمحدثة
 ).اإلنتربول( الجنائية

 

عدم تداول ، 1- 11- 3 المعيار ،)عشر الرابع اإلصدار( التاسع الملحق يشترط  3.4

الملحق يبين و. 2015 نوفمبر/الثاني تشرين 24 بحلول آليًا المقروءة غير السفر جوازات جميع

ومع التركيز مجدًدا  .2017 أغسطس/آب من اعتباًرا األوسط الشرق منطقة دولوضع  "د"
 اآلن، حتى المحرز التقدم من االستفادةو الهوية، إدارة في الشركاء مع والتعاون ،على األهداف

 المعتمدة الوسائل من وغيرها والخدمات واألدوات التدابير توفير اإليكاو ستواصل منظمة
تطبيق  خالل من الوطني األمن وتوسيع نطاق أمن الطيران التي تهدد مخاطرمن الحد لل عالميًا

ولتسهيل وجود مسافرين لديهم وثائق سفر  ،الحدود ومراقبة الهوية إلدارة صارمة أساليب
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عدد  لزيادة اآللية التخليص عمليات خالل من تتمات التي المطارإجراءات صحيحة من خالل 
 .المسافرين الذين يتعامل معهم النظام

 

برنامج تحديد  إستراتيجية لتنفيذ منظمة عمل خطة تضع أن دولة كل على يتعين   3.4.1

 دورتها خالل) ATC( الجوي النقل لجنة أقرت وقد. )TRIPهوية المسافرين لمنظمة اإليكاو (

 طريق خارطةعمل، عبارة عن  خطة 2017 الثاني لعام كانون/  يناير في المائتينالعاشرة بعد 
 البيان الرسمي ويصف. )TRIPتحديد هوية المسافرين لمنظمة اإليكاو ( برنامج إلستراتيجية

 الملحق(خارطة الطريق  2017 أغسطس 11 في المرسل EC 8/6-96/17للدولة  (الخطاب)
برنامج تحديد هوية  إستراتيجية مهمة تنفيذ في األعضاء الدول مساعدة إلى تهدف التي) "هـ"

علي  التوجيهية المواد على الدول االطالع لهذه ويمكن. )TRIPالمسافرين لمنظمة اإليكاو (

  التالي: اإللكترونيالعنوان 
http://www.icao.net/Security/FAL/TRIP/Pages/Publications.aspx  .

  .بشأن كل عنصر من عناصر اإلستراتيجية المتاحة التوجيهية المواد "و" الملحق ويعرض
  

برنامج تحديد هوية المسافرين  حول عشر الثالث والمعرض الندوة ستنعقد   3.5

 مونتلایر، في اإليكاو مقر في 2017 أكتوبر 26 إلى 24 في الفترة من) TRIPلمنظمة اإليكاو (

برنامج تحديد هوية المسافرين لمنظمة  إلستراتيجية الخمسة العناصر الندوة وستتناول. كندا
 بأمن المتعلقةوالمسائل  الوثائق إلصدار الممارسات الُمتبَّعة أفضلوالتي تشمل  ،)TRIPاإليكاو (

والقرار ) 2014لعام ( 2178 رقم المتحدة لألمم لتابعا األمن مجلس قراري مع وتمشيًا. الحدود

 اإلرهاب، لمكافحة الحدودمراقبة  أهمية على من جديد أكدا اللذين) 2016لعام ( 2309 رقم
 المدني الطيران يواجهها التي التهديدات لمواجهة الدولي التعاون لتعزيز فرصة الندوة وستتيح
 سالمة تأمين كيفية على الضوء العام هذال ندوةال موضوعسيلقي  ذلك، على وبناءً . الدولي
 عن المسبقة المعلومات نظام تطبيق ذلك في بما الحدود،مراقبة  إدارة عمليات خالل من الحدود
 ذات والخدمات المنتجات من واسعة مجموعة سيعرض معرض الندوة وسيكمل. )API( الركاب

)http://www.icao.int/Meeting/TRIP‐ الهوية بإدارة ذات الصلة سيما الصلة، ال

). 2017 /Pages /default .aspx‐Symposium  
  

  والمزايا العضوية - اإليكاونظمة لم ةالعام المفاتيحدليل  - 4

 

 صحة تتعدى ال )eMRTDs( اإللكترونيالسفر  جوازصحة  باعتبار   4.1

دليل المفاتيح  وهي تفتيش، أداةفالبد من اللجوء إلى استخدام  ،المدّونة عليه المعلومات
من خالل  مركزي كوسيط تعمل اإليكاو التي الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي العام
 على الرقمي التوقيع صحة من للتحقق المستخدمة الشهادات إلغاء وقوائم لشهاداتا تبادل إدارة
الصادر عن منظمة  دليل المفاتيح العام باستخدامو. بين أطراف متعددة جواز السفر بطاقة

بمجرد  الفور على البطاقة بيانات لتغيير محاولة أي عن الكشف سيتم ،الطيران المدني الدولي
  .إجراء عمليات الفحص والتدقيق
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المفاتيح دليل  الدول المشتركة فيتزايد عدد  ،2017 آب/أغسطس بحلول  4.2

 األوسط الشرق منطقة من دول خمس بانضمام مشارًكا 58 اإليكاو إلىالصادر عن منظمة  العام

 عدد بين كبيرة فجوة هناك تزال ال ذلك، ومع. )"ز" الملحق( دليل المفاتيح العام في كمشاركين

 مراقبة عمليات في دليلهذا ال تستخدم التي والدول دليل المفاتيح العام في الدول المشاركة
 الرابع اإلصدار فيعام مفاتيح اللدليل ال الموصى بها الممارسة القائمة تقسيم تم ولذلك،. الحدود
تنضم جهات  بأن يُوصى لذلك، ونتيجةً . بهما ُموصى ممارستين إلى الملحق التاسع من عشر

 الحدود مراقبة سلطاتعلى  ينبغي حين في ،العامدليل المفاتيح  إلى) 1-9-3( الوثائقإصدار 

وثائق السفر  صحة من لتحققل دليل المفاتيح العامب الواردة المعلوماتاستخدام ) 2- 9- 3(

 .الحدود مراقبةفي إجراءات  )eMRTDsاإللكترونية المقروءة آليًا (

  
 االجتماعالمطلوب من  اإلجراء - 5

 

 علی الضوء تسلط التي الورقة بهذه اعلمً  اإلحاطة إلیمدعو  االجتماع  5.1
 تسليط الضوء على ذلك في بما اإليكاو، التابعة لمنظمة التسهيالت برامج جميع في التطورات

 إلى تهدف والتي )TRIPتحديد هوية المسافرين لمنظمة اإليكاو ( برنامج إستراتيجية تنفيذ أهمية
 .السفر وتسهيالت الحدود عبر األمن تعزيز

  
 بماأيًضا للتوصية ن مدعوو DGCA‐MID\4 لطيران المدنيعموم امدراء    5.2

  :يلي
 

برنامج تحديد هوية اإليكاو ل إستراتيجية األوسط الشرق دول يجب أن تُنِفذ  )أ 
 األشخاص تنقل منعو المعزز أمن الطيران تحقيقل )TRIPالمسافرين (

 ؛المحتمل أن يكونوا على قوائم الممنوعين من السفر
 

 المفاتيحدليل ل االنضمام إلى األوسط الشرق دول تسعىيجب أن   )ب 
 وثائق لتوثيق كوسيلة الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي العام

 الحدود؛ التي تتم عبر اإلجرامية المخططات إحباط أجل من السفر

  
 تتطلب التي التاسع الملحق لمعاييراالمتثال  األوسط الشرق دول على يتعين  )ج 

 السفر وثائق بشأن دقيقة معلوماتاإلبالغ على وجه السرعة عن أية  منهم
 إلىالدولة المعنية  عن الصادرة الملغاة, أو أو المفقودة أو المسروقة
 والمفقودة المسروقة السفر وثائق بيانات في قاعدة إلدراجها اإلنتربول

)STLD (؛ 
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 الجوي النقل تسهيل برنامج بإنشاء االلتزام األوسط الشرق دول علىيتعين   )د 
 19-8 و 18-8 و 17- 8 للمعايير وفقا به المرتبطة واللجان الوطني

 الشرق دول تنظر أن ينبغي(هـ) و التسهيالت؛ -  التاسع الملحق الواردة في
لبرنامج تحديد هوية  عشرة الثالثة الندوة حضورمسألة  في األوسط

 الفترة في اإليكاو مقر في ستنعقد والتي )TRIPالمسافرين لمنظمة اإليكاو (

  .2017 أكتوبر 26 إلى 24 من

  
  
  

--------------  


