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 (FALP)فريق خبراء التسهيالت 
 االجتماع العاشر

 ١٣/٩/٢٠١٨إلى  ١٠مونتريـال، من 

 جدول األعمال

 آخر التطورات الخاصة بالتسهيالت في اإليكاومن جدول األعمال:  ١البند 

)، ٧/٤/٢٠١٦إلى  ٤من اجتماعه التاسع (انعقاد كاو منذ يفي اإل التسهيالتفي مجال  استجــدّ  ماالخبراء علمًا بفريق  ـحاطسيُ 
مسائل فيما يتعلق ب ،)٦/١٠/٢٠١٦ إلى ٢٧/٩/٢٠١٦من (التاسعة والثالثين للجمعية العمومية  بما في ذلك قرارات الدورة

قرار و  "التسهيالتفيما يخص  رةلمستما ويکاإلا تاسابسي بيان الموحدال" ٢٠-٣٩قرار الجمعية العمومية  ثالم( تالتسهيال
أمن خبراء ن لفريق يلعشر ، واالجتماع الثامن وا)"أسرهمو  رانيطلا وادثح تقديم المساعدة لضحايا" ٢٧-٣٩الجمعية العمومية 

إلى  ١٩من أمن الطيران (خبراء ريق ن لفي، واالجتماع التاسع والعشر )٢/٦/٢٠١٧إلى  ٢٩/٥/٢٠١٧الطيران (من 
 )TAG/TRIP-2( يكاو لتحديد هوية المسافرينرنامج اإلبل ةالفني ةاالستشاريللمجموعة ، واالجتماع الثاني )٢٣/٣/٢٠١٨

 ).٢٦/٤/٢٠١٨إلى  ٢٤(من 

فيما يخص لقضايا الرئيسية والتوصيات المحتملة في ا وقت الحق بحث فيهذا البند خلفية مناسبة لل تيحسي ة:وّ ـــالنتيجة المرجُ 
كي تنظر فيها لجنة النقل وذلك  ،التسهيالتتنسيق بين جميع الكيانات المعنية بمسائل ما يلزم من ، و يالتهالتسأولويات برامج 

 .الجوي

 آخر التطورات الخاصة بالتسهيالت في األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرىمن جدول األعمال:  ٢البند 

، مع التركيز بشكل ن المنظمات الدوليةالتسهيالت في األمم المتحدة وغيرها مفي مجال  استجدّ ما ُيحاط فريق الخبراء علمًا بس
قرار بعدة أمور من ضمنها  ب) الذي رحّ ٢٠١٧( لألمم المتحدةاألمن  مجلسالصادر عن  ٢٣٩٦رقم قرار الخاص على 

 ٢٣٩٦رقم القرار  في سياق اعتمادو . الركابعن  المسبقةمعلومات البشأن  التاسعبموجب الملحق  قاعدة قياسيةيكاو اعتماد اإل
شّن ف و التطرّ  رسيختلعودة المقاتلين اإلرهابيين األجانب إزاء قلقه  عن لألمم المتحدةالتابع مجلس األمن أعرب ، )٢٠١٧(

 .)٢٠١٤( ٢١٧٨رقم تنفيذ القرار المضي في ول األعضاء على الد حثّ و سهلة، الهداف األالهجمات على 

عبور اإلرهابيين. وتشمل تلك الرامية إلى منع األعضاء إلى تعزيز التدابير  ، دعت األمم المتحدة الدولَ إلى ذلكباإلضافة 
وجمع  كشف األمنياألدلة وٕاجراءات ال استنادًا إلىيم المخاطر تقيعمليات استخدام و  ير وثائق الهويةتزو عدم  التأكد منالتدابير 

 ممارسةدون و ، ةوالدولي ةن المحلييانو ًا للقطبقذلك الذين يشكلون تهديدًا إرهابيًا، و  شخاصبيانات السفر وتحليلها لتحديد األ
 على أساس التمييز.القائم التنميط 
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إلى التركيز المتزايد عالميًا على برامج تبادل بيانات الخبراء انتباه فريق توجيه الغرض من هذا البند هو  :المرُجـــّوةالنتيجة 
وتهيئة  خصوصية البياناتالمقترنة ب مسائلالما في ذلك ، بالركابوسجل أسماء الركاب عن  المسبقةومات ثل معلم ركاب،ال

 .يها لجنة النقل الجويفكي تنظر  فريق خبراء التسهيالتتوصيات وقت الحق ببحث  لقيام فيالمشهد ل

 من جدول األعمال: التعديالت على الملحق التاسع ٣البند 

على  )٢٧( رقم التعديلالمنقحة فيما يخص  / جديدةدولية الال بالقواعد والتوصياتة رتبطحات الماقتر في االالخبراء سينظر فريق 
أهميـة وسـينظر فريـق الخبـراء فـي ووثـائق السـفر.  ة المزدوجـةجنسـيالو  الركـاببشأن مواضيع تشـمل تبـادل بيانـات  التاسعلملحق ا

التـي تـؤثر علـى تبـادل البيانـات  -ة حاليـضـية ال، والممارسـة العرَ توصـيةً تي تعتبر حاليًا ، واللبيانات الركاب"واحد ال الشّباكتنفيذ "
خالل جواز سفر آخر و  ركابتسجيل الخالل إجراءات معّين جواز سفر  يستخدمونو مزدوجة الجنسية الالذين يحملون  للركاب -

 أثنـاءأو  عيـة العموميـةمللج التاسـعة والثالثـين الـدورة خـالل ،التي قامت لدولَ وأما بالنسبة ل. الدخولوتصريح  / مغادرةإجراءات ال
ـــىبمواضــيع تــرتبط معالجــة قضــايا ب، )٢٦(التعــديل رقــم بشــأن التشــاور عمليــة  خــالل  ينظــر فيهــا فريــق خبــراء التســهيالتلــم  شتّــ
لفريــق خبــراء  جتمــاع العاشــرالا خــالل احاتهــاقتر ابشــأن العمــل ورقــات تقــديم إلــى  هافــإن األمانــة العامــة ســتدعو ، التاســع هاجتماعــ

 .لنظر فيهابغرض ا (FALP/10) التسهيالت

 اتنظـر فيهـكـي  التاسـعلـى الملحـق ع )٢٧( رقـم ن التعـديلعـ خبـراء التسـهيالت مقدمـة مـن فريـقالحـات اقتر الا :المرُجـــّوةالنتيجة 
 الجوي. لجنة النقل

 تسهيالتالعالمية لمل الخطة ع مجموعةو  اإلرشاديةل المواد عم مجموعة تقاريرمن جدول األعمال:  ٤البند 
 )WG/GAFPالطيران (

 :مجموعات العمل التالية التي تقوم بها حالياً  نشطةاألعلمًا ب فريق الخبراء حاطسيُ 

للوثيقــة شــامٍل ت بالقيــام بعــدة أمــور مــن ضــمنها إجــراء اســتعراض ـفــــلّ ـــكُ  تــيال اإلرشــاديةعمــل المــواد  مجموعــة أ)
Doc 9957 "؛"تدليل التسهيال 

رشـاد الدولية إل شارات، "اإلDoc 9636الوثيقة  وتحديثاستعراض المواد اإلرشادية فيما يخص ل عم مجموعة ب)
 إشـاراتوضـع كانـت هنـاك حاجـة إلـى ، بما في ذلك تحديد مـا إذا "البحرية فرضلمطارات والألشخاص في اا

 ؛الوثيقةهذه  ور النقل الجوي والبحري منذ نشر، في ضوء تطجديدة

 بفحص صالحية هذه الخطة.  ة، المكلفالطيران تسهيالتالعالمية لخطة الل مجموعة عم ج)

ن عـم توصـيات إلـى لجنـة النقـل الجـوي لبنـود فـي برنـامج عملـه ويقـدّ الخبراء الوضـع الـراهن لتعرض فريق سيس ة:وّ ــالنتيجة المرجُ 
لتحديــد  تــي ُوضــعت" المهــام"بطاقــات ال تنفيــذالوضــع الــراهن لعمليــة  راءفريــق الخبــة. كمــا سيســتعرض قبلــاألنشــطة واألولويــات الم

 المحطـات الرئيسـية فـي التنفيـذو  اتسـوغممعلومـات عـن السـياق والال مـا يكفـي مـنوجـود التأكد مـن بوضوح و الخبراء فريق أعمال 
 واإلبالغ.الرصد نشطة ًا ألتيسير الخبراء ل فريق اعمألجميع بنود بالنسبة والنواتج الواضحة 

 "وراء الركب عدم ترك أي بلد"مساعدة الدول على تنفيذ الملحق التاسع: حملة من جدول األعمال:  ٥البند 
(NCLB) 

تنفيذ على مساعدة الدول بغرض جهودها اإليكاو ل مضاعفةن كيفية عأفكار  طرح إلىالخبراء في فريق  ةُ المشاركِ  سُتدعى الدولُ 
كنـدا، مـع التركيـز  الممّولـة مـن يكاو لتحديد هويـة المسـافرينبرنامج اإلفي ضوء مشاريع تنفيذ وذلك ، "التسهيالت"الملحق التاسع 



FALP/10-WP/1 - 3 - 

تنفيــــذ بشــــأن التــــي تُــــنظم حاليــــًا دراســــية الحلقــــات لمجموعــــة او ، التاســــع الملحقذات الصــــلة بــــعلــــى القواعــــد والتوصــــيات الدوليــــة 
الطيــران وتســهيالت قليميـة الشــاملة ألمـن ، وخطـة التنفيــذ اإلاالقليميــةاإليكـاو مكاتــب بي وتجـر اإلقليمــي التسـهيالت علــى المسـتوى 
خطـة التنفيـذ و  )AFI SECFAL( خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمـن الطيـران والتسـهيالت فـي أفريقيـا(في أفريقيا والشرق األوسط 

األدوات  / هــوجالنُ ) ومناقشــة التــوالي )، علــىMID SECFAL( اإلقليميــة الشــاملة ألمــن الطيــران والتســهيالت فــي الشــرق األوســط
عــن اإللكترونــي  بــالغاإل فــي نظــام االمتثــال للملحــق التاســعقائمــة مراجعــة علــى  مــثالً كالتــدريب  المحتملــة، بمــا فــي ذلــك التــدريب

 . التاسعالملحق الدولية الواردة في  توصياتالقواعد و للزيادة االمتثال وذلك من أجل  ،(EFOD)الختالفات ا

ــــّوةالنتيجـــة  تنفيـــذ القواعـــد الُمضـــي بســـاعد علـــى ضـــمان بمـــا يتوصـــيات إلـــى لجنـــة النقـــل الجـــوي  فريـــق الخبـــراءســـيقدم  :المرُجــ
 .ا على نحو أفضل على الصعيد العالميمدى انسجامهو  التاسعالملحق واردة في والتوصيات ال

 من جدول األعمال: مسائل أخرى ٦البند 

 .للتسهيالت يكاواإلر في مسائل أخرى تتعلق ببرامج لنظإلى ا فريق الخبراءدعى سيُ 

 النقل الجوي. تسهيالتتعزيز من أجل مواصلة إجراءات اتخاذ توصيات بشأن  :المرُجـــّوةالنتيجة 

 

 -انتهى  -


