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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  االقتصاديةلجنة لا

  التسهيالت :من جدول األعمال ٥٢رقم البند 

  خطة المسافر الدولي

  )١االياتا، اتحاد النقل الجوي الدولي مقدمة منورقة (

  الموجز التنفيذي
التابع لإلياتا لوضع خطة المسافر  )PFWG( المسافر تتسهيالالفريق العامل لتخذه يتوجز ورقة العمل هذه النهج الذي 

من برنامج ضوتهدف الخطة إلى جمع خطط المسافرين المسجلين الوطنية والثنائية ومتعددة األطراف معاً . الدولي
وستقوم . طراخمبقوانينه الوطنية وإجراءاته وتقييماته المتعلقة بال م به أن كل بلد سيظل ملزماًومن المسلَّ. شامل واحد

ي من شأنه أن ذال لعملياتالتفاعل بين ابعين االعتبار لدى وضع أفضل الممارسات المشتركة لتسهيل ذلك الخطة بأخذ 
  .خطة المسافر الدولي دعمي

مشغلي والحكومات وشركات الطيران  على الدوليخطة المسافر التي تعود بها  فوائدالالضوء على ورقة العمل ط تسلِّ
مل افريق العالوجز العناصر الرئيسية والقضايا المشتركة بين القطاعات التي سيتناولها تكما . المطارات والركاب

  .خطةتطور العن الخطوات المقبلة ل فضالً
وتأمين المستوى  خطة المسافر الدوليوضع معيار األهلية الالزم لفهم إجراء دراسة جدوى ل تاليةهذه الخطوات التشمل 

 لدولقيام اطريقة يمكن أن تتغير كثيراً ، خطة المسافر الدوليتنفيذ لدى و. لتزام من جانب الدولالالالزم من ا
 من خالل االلتحاقين أو المسافرين المعروف/مواطنيها و، عن طريق وضع خطة لتدقيق بإجراءات اجتياز الحدود

  .من خالل تبادل البيانات بين الحكومات المتعاونةو ولوجيا اإلحصائيةالبيبسجل  المسبق

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .تعزيز أمن الطيران المدني العالمي -األمن  ،Bورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجي ترتبط 

  ال توجد آثار مالية  اآلثار المالية
  ال يوجد مراجع  :المراجع

  
   

                                                        
 .هذه الورقة بجميع اللغات) االياتا(قدم اتحاد النقل الجوي الدولي   ١
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 المقدمة - ١

الوطنية خطط المسافرين المسجلين في طور إنشاء  معدد من البلدان في جميع أنحاء العالم، أو ه أأنش ١- ١
الذي عقد التابع لإلياتا  )PFWG(تسهيالت المسافر للفريق العامل الجديد لاالجتماع األول وأثناء . والثنائية ومتعددة األطراف

يمكنها إنشاء مؤسسة واحدة بهدف المسافر الدولي خطة مجموعة فرعية جديدة لوضع تم تشكيل ، ٢٠١٠فبراير / شباطفي 
  .لعملياتشجع التفاعل بين اشاملة تواحدة مبادرة  ضمن إطار معاًخطط تستوعب هذه الأن 
المرور السريع بيسمح للمسافرين  اًل برنامجمسجالبرنامج المسافر يعتبر ، خطة المسافر الدوليألغراض  ٢- ١

  .البيولوجيا اإلحصائيةوتسجيل بيانات بشأن خلفيتهم ناجحة التحريات العلى الحدود بعد  آلية نظمة رقابةأعبر 

  فوائد أصحاب المصلحة - ٢
ذين تم تحديد هويتهم، وفحصهم وتقييمهم تعجيل حركة الركاب الهو دولي المسافر للخطة إن هدف أي  ١- ٢

. الهجرة والجماركقسمي عمليات المراقبة على الحدود، بما في ذلك على أنهم ركاب منخفضو المخاطر وذلك عبر كافة 
قائمة تُدرج أدناه و. كبيرة من الركاب إلى أن يتم استخدامها من قبل أعدادفي نهاية المطاف وقد تصلح خطة المسافر الدولي 

  .ينلفوائد التي تعود على أصحاب المصلحة المعنيلمختصرة غير شاملة 
طرق مثل تعزيز أمن الحدود من خالل استخدام ة عده الخطة بمن هذاالستفادة ات لحكومسوف يمكن لي ٢- ٢

الذين قد أكثر فعالية نحو الركاب الموارد بصورة بنشر والسماح ، والحد من الهجرة غير الشرعية، البيولوجيا اإلحصائية
  .رينالمسافبشأن الحصول على معلومات إضافية متقدمة والتمكّن من  اً أكبرخطريشكلون 

السفر من خالل لتشجيعهم على  مع الركابالمسهلة جراءات من اإلأن تستفيد الخطوط الجوية سوف يمكن  ٣- ٢
ركاب هوية البشأن أكبر من األمن  قدراًضمن الخطة ضافي للركاب يوفّر التدقيق اإلو. ة أكثر ضمن الخطةرحلة سلسإنشاء 
  .ولنقطة الوصبل سلطات مراقبة الحدود في ق تهم منومقبولي

ل سهيي سذالزمن، األمر االنتظار وال صففي طول  مطار انخفاضاًال ومشغليتوقع أن سوف يمكن  ٤- ٢
  .والتكاليف البنى التحتيةيخفّف متطلبات والمكان بفعالية أكبر ستخدام ا
المسافر الركاب عن طريق الوصول إلى مجموعة من برامج يتم تعزيز تجربة سفر أن سوف يمكن  ٥- ٢

ويمكن أن يستفيد . اً بدون هذه البرامجمتوفرالوصول إليها يكون التي قد ال ل التي تديرها البلدان المشاركة المسج
  .آلييحصلوا على إذن لعبور الحدود بشكل سريع ووة تطبيق موحدإجراءات ن من والمسافر

  العناصر األساسية - ٣
االتفاق تشمل أيضاً حتمل للمشاركين الملغاء التسجيل إل موافق عليها على تطوير معاييرالخطة ستعمل  ١- ٣

دون أن تقبلهم كافة البلدان التي قدموا  ولكنضمن الخطة بلدان متعددة ن يقدمون طلبات لالركاب الذيوضع على أهلية 
  . طلبات إليها

. خاصةها الحتاج إليها ألغراضتالتي  التقاط البيولوجيا اإلحصائيةخطة اللبلدان المشاركة في على اينبغي  ٢- ٣
مواصفات البيولوجيا اإلحصائية المعترف بها دولياً لتحديد الهوية من أكبر عدد ممكن من لتقاط م به أن اذلك فمن المسلَّ ومع

  .لعملياتالتفاعل بين اؤيد هدف البصمات وصور الوجه والقزحية ي
التي تطلبها كافة المعلومات جميع واحدة مشتركة تتضمن طلب استمارة  البلدان المشاركةستضع كافة  ٣- ٣

  . ستكون مقبولة من قبل جميع هذه الدولالبلدان المشاركة و
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الدنيا، بما في ذلك الموافقة على  التدقيق خطة على مجموعة من معاييرالضع سيوافق الفريق العامل الذي ي ٤- ٣
وينبغي أن تعمل الخطة . ميوالسجل اإلجرا لهويةتكون أساساً للتدقيقات في خلفية البيانات التي ينبغي أن قواعد اأنواع 

  .بأعلى مستوى ممكن فيما يخص التدقيقات في الخلفية والتي يجب أن تكون شفافة
قبولهم  مواطنيه الذين تمبشأن  العاديةتدقيقات عن ال كل بلد من البلدان المشاركة مسؤوالًأن يكون ينبغي  ٥- ٣

  .للمشاركةين مؤهل ونزاليال م للتأكد من أنهالخطة في 
 الديهتي األطراف الكافة مع الخطة تشغيل بشأن بقدر ما هو عملي الصالت لحكومات تُقيم ا أنينبغي  ٦- ٣

  .، بما في ذلك شركات الطيران ومشغلي المطارات وموردي التكنولوجياخطةأو مساهمة في الخاصة مصلحة 
. للمشاركة في الخطة الركابالتي يقدمها لمعالجة الطلبات مبدئياً ال يمكن استرداده  البلدان رسماًقد تفرض  ٧- ٣

  .الوطنية هالحدود معجالًتعتبر عبوراً التشريعات الوطنية بعض الدول من فرض رسوم على أي خدمة وقد تمنع 

  القضايا المشتركة بين القطاعات - ٤
السير ومعلومات  البيولوجيا اإلحصائيةتبادل معلومات  المسافر الدوليالمشتركة في خطة ينبغي للبلدان  ١- ٤

قوانين والوطنية والدولية  مراقبة البيانات للشروط التي تضعها قوانين ونخضعين الذين يالمسافرين المشاركبشأن الشخصية 
  .نظمةواأل حمايةال
. الخطةفي هم وتسجيلطلبهم أحكام وشروط بشكل واضح ودقيق ي الطلبات مسبقاً وبمقدمإعالم ينبغي  ٢- ٤

وينبغي . طوعيخطة المسافر الدولي من القيام بذلك بشكل  ويجب أن يتمكّن المسجلون في خطط المسافر المسجل ضمن
  .ومعالجتها وتخزينهابادلها ت سيتم التي بياناتهم الشخصيةإطالع مقدمي الطلبات على جوانب 

  الخطوات القادمة - ٥
المبادئ حتوي على التي ست ةم األولييهاورقة المفعلى الموافقة على  فريق فرعي مخصص حالياًيعمل  ١- ٥

  .العمل هذه ذه الورقة مجموعة من القضايا بما في ذلك تلك الواردة في ورقةوتغطي ه. لخطةلالرئيسية 
من الحكومات علومات فريق الفرعي على المزيد من المسيحصل البعد االتفاق على ورقة المفاهيم األولية،  ٢- ٥

. الخطةة جدوى تحدد خيارات ستخدم النتائج المستخلصة من االستبيان لوضع دراسوستُ. باستخدام استبيان متفق عليه
 .٢٠١١جدوى خالل األشهر األولى من عام الدراسة وضع والهدف الحالي هو 

  ـانتهـى  ـ


