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 التاسعللملحق ( 25ل رقم )اعتماد التعدي  الموضوع:
 قبل عدم الموافقة، إن وجدت، عن  بالغإلا أ() المطلوب: اإلجراء

قبل  االمتثالعن أي اختالفات و عن  بالغإلا ب()؛ 25/10/2015
عن  اإللكتروني بالغج( النظر في استخدام نظام اإل)، و25/1/2016

 لواالمتثا ختالفعن حاالت اال بالغبهدف اإل  (EFOD)االختالفات

 تحية طيبة وبعد،

، التعدديل 12/6/2015في المعقودة  205من دورته الثالثة  في الجلسة  قد اعتمد،بالغكم أن المجلس إأتشرف ب -1
 يمكدن الحصدول علد و  (. تفاقيدة الطيدران المددني الددوليبا التاسدعملحدق ال)التسدهيالت  - والتوصديات الدوليدةللقواعد  (25) رقم

ندددت  -علددد  الموقدددع ايكددداوالمنظمدددة  ددد ا  كتدددابلنسدددخة اإللكترونيدددة مدددن ل مرفقددداتالتعدددديل وقدددرار االعتمددداد بوصدددفها نسدددن مدددن 
(http://portal.icao.int) حيث تستطيعون االطالع عل  كل الوثائق الالزمة. 

قددد لسددريان مفعولدده، باسددتثناز أي جددزز مندده  تاريخددا 25/10/2015يددوم عندددما اعتمددد المجلددس  دد ا التعددديل، حدددد و  -2
التعدديل  كدونقدرر المجلدس أن يباإلضدافة إلد   لد ، التدارين.  لد   ه قبدلعليد عددم موافقتهدات دسجلد األعضازالدول  أغلبيةتكون 
 .25/2/2016 تطبيق فيال واجب هسريان ( بعد25) رقم
مسدددائل عديددددة مدددن بينهدددا مسددداعدة ضدددحايا حدددوادث الطدددائرات وأسدددر م، ووثدددائق السدددفر ب( 25التعدددديل رقدددم ) تعلدددقوي -3

 .الخاصة بوثائق السفر المفقودة والمسروقةالمقروزة آليا، وتسهيالت الشحن، وقاعدة بيانات اإلنتربول 
تزويد الدول، لدى إبالغها باعتماد أي تعديل علد  أحدد  204وقد طلب المجلس خالل الجلسة الخامسة من دورته  -4

المالحدددق، بمعلومدددات عدددن التنفيددد  وبمدددواد إرشدددادية وتقيددديم لحثدددر. ويدددرد  لددد  فدددي الملحقدددين )أ( و)ب( علددد  التدددوالي علددد  سدددبيل 
  اإلعالم. 

 أطلب منكم القيام بما يلي:، مع أحكام قرار االعتمادوتماشيا  -5
كدان  ندا  أي جدزز مدن  إ ابمدا  (جالنمدو ج الدوارد فدي المرفدق ) من خالل 25/10/2015أن تبلغوني قبل  (أ 

بيددان عددم الموافقددة فقددط ظددة أن جددير بالمالحو عليدده.   عددم موافقتهدداتكم تسددجيل دولددتريدد  (25)لتعدديل رقددم ا
 التعديل.  ا عل   تمانع في الموافقةال دولتكم  أنإ ا لم يقدم أي رد، فيفترض أّنه و سجل، ي  و ال ي
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 :(دالمرفق ) النمو ج الوارد في من خالل 25/1/2015بما يلي قبل  تبلغونيأن و  (ب 
تكم وأحكددام دولالوطنيددة لدد الممارسدداتأو  القواعدددبددين  25/2/2016تكون موجددودة فددي سدد اختالفدداتأي  (1

تنشدد   أي اختالفددات قدددو (، 25)متضددمنا جميددع التعددديالت بمددا فيهددا التعددديل رقددم ه رمتددب التاسددعملحددق ال
 . ل  بعد

متضددمنا ه رمتددب التاسددعملحددق التكم قددد امتثلددت فيدده ألحكددام دولددسددتكون األكثددر الدد ي أو الواحددد  التددارين (2
 (.25)التعديل رقم  جميع التعديالت بما فيها

لتعددديل علدد  ا لعدددم الموافقددةتسددجيل مالحظددة أن أي ينبغددي ، أعددال  أ( 5لطلددب المدد كور فددي الفقددرة ا إلدد  باإلشددارةو  -6
مددن  38بموجددب المددادة بالغددا عددن االختالفددات شددكل إال ياتفاقيددة شدديكاغو مددن  90طبقددا للمددادة أي جددزز مندده علدد  أو  (25) رقدم

فدي بيدان مسدتقل علد  النحدو  –إن وجددت  –االختالفدات  عدن بدالغاإلاالتفاقية  اتها.  ولتلبية أحكام     المدادة، مدن الضدروري 
وجدير باإلشارة في   ا السياق أن القواعد القياسية الدولية المدرجة في مالحدق اتفاقيدة شديكاغو (.  1ب(  5المطلوب في الفقرة 

 .تفاقيةاالمن  38ب المادة أي اختالفات عنها بموجعن لم تبلغ الدولة أو الدول المعنية  ما دامت لها صفة إلزامية مشروطة،

جمعيدة العموميدة فدي دورتهدا العدال ، قدررت أ ب( 5أنه، بنداز علد  الطلدب المد كور فدي الفقدرة  اإلشارة إل وينبغي  -7
عدددددددن  اإللكترونددددددي بددددددالغنظددددددام اإل ندددددده يتعددددددين تشددددددجيع الددددددددول علدددددد  اسددددددتخدام ( أ4/10/2013-24/9)الثامنددددددة والثالثددددددين 

 د للبرندددامل العدددالميالمقّيددد اإللكترونددديمتدددوفر علددد  الموقدددع  م ددد ا النظدددا. و (11-38)انظدددر قدددرار الجمعيدددة   (EFOD)االختالفدددات
المتددداج لجميدددع الددددول األعضددداز. وأندددتم مددددعوون السدددتخدام  ددد ا  )http://www.icao.int/usoap( السدددالمة الجويدددةلتددددقيق مراقبدددة 

 االمتثال.عن بالغ عن االختالفات و النظام لإل
 االختالفاتبالغ عن اإل المالحظة الواردة في نمو ج بالغ عنها فيتحديد االختالفات واإلإرشادات بش ن  وترد -8

حت   كانت قائمة إ ا ،عنها اإلبالغسبق  التيختالفات تفاصيل االتكرار ويرج  مالحظة أنه يمكن تجنب   (.ه)في المرفق 
 .تل  االختالفات استمرار سريانإل   اإلشارةمجرد ب ،اآلن
االيكداو  مكتدب إلد أعدال  ب(  5 فدي الفقدرة إليهداالمشدار  اإلبدالغنسدخة مدن وثدائق أرسدلتم  إ ان ممتنا أيضدا و ك سو  -9
 م.دولتكقليمي المعتمد لدى اإل

تتضدمن التعدديل ، سدنوافيكم فدي أقدرب وقدت عمليدا بالصدفحات الجديددة التدي 25/10/2015وبعد بددز التعدديل فدي  -10
 (.25رقم )

 .وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام

 ريمون بنجامان
 األمين العام

 المرفقات:
قائمدددة المهدددام الالزمدددة لتنفيددد  التعدددديل وبيدددان المدددواد  (أالمرفق )

( علد  الملحدق 25بالتعدديل ) فيما يتعلدق اإلرشادية
 التاسع

( 25بالتعددددديل )اسددددتمارة تقيدددديم األثددددر فيمددددا يتعلددددق  (بالمرفق )
 عل  الملحق التاسع

علدددد  ا كليددددعدددددم الموافقددددة جزئيددددا أو عددددن  بددددالغاإل (جالمرفددددق )
   ( للملحق التاسع25) التعديل رقم

التاسددددددع أو عددددددن ملحددددددق لل االمتثددددددالعددددددن بددددددالغ اإل (دالمرفددددددق )
 هعن اتختالفاال

الملحدق التاسدع  عدن االختالفدات عن بالغاإلم كرة  (هالمرفق )
 بالغواستمارة اإل

http://www.icao.int/usoap


 EC 6/3-2015/55 رقم كتاب المنظمةب (أالمرفق )

 قائمة المهام الالزمة لتنفيذ التعديل وبيان المواد اإلرشادية

 ( على الملحق التاسع25فيما يتعلق بالتعديل رقم ) 
 

 قائمة مهام التنفيذ  -1

 لتطبيق التعديالت المقترحةالخطوات الضرورية التي ينبغي على الدولة اتباعها  1-1

 الوثائق المسروقة والمفقودة
بالنسبة إل  الدول التي تقوم أصال باإلبالغ عن وثائق السفر المسروقة والمفقودة والملغاة، والتي تصدر ا دولها،  1-1-1

ضرورة التخا  أي إجراز. أما ، ال (SLTD)إل  اإلنتربول من أجل إدراجها في قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة 
 بالنسبة إل  تل  التي ال تقوم ب ل ، فينبغي اتخا  الخطوات الضرورية التالية:

تقديم معلومات السفر مباشرة إل  قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة من قبل مكاتب اإلنتربول  (أ 
الم مون التصاالت الشرطة التابع إلنتربول وال ي  المركزية الوطنية ووكاالت إنفا  القانون عبر النظام العالمي

 يعمل عل  مدار الساعة؛

األعضاز في اإلنتربول، النظر في االنضمام  الدولبالنسبة إل  الدول األعضاز في االيكاو والتي ليست من  (ب 
 ؛بالمعلومات قاعدة البياناتاستحداث ترتيبات إدارية تتيح تغ ية إليها أو النظر مع اإلنتربول في 

 من اتفاقية شيكاغو، بحسب االقتضاز. 38تطبيق اإلجرازات القائمة لإلبالغ عن االختالفات بموجب المادة  (ج 

 جنسيةال عديميوثائق السفر لالجئين واألشخاص 
الدول قد استحدثت ما يتيعن عليها بما أّنه يلزم أصال عل  الدول إصدار جوازات سفر تكون مقروزة آليا، فإن  1-1-2

ضمن تل  المستوفية لشروط  (CTDs)تفاقية المحددة بموجب االضرورية. ولكن إدراج وثائق السفر أساسية وعمليات من  ياكل 
 سيتطّلب اتخا  الخطوات الضرورية التالية: Doc 9303الوثيقة 

 تعديل ما يلزم من قوانين وطنية؛ (أ 

عل  مستوى الدول لالمتثال للوثيقة المحددة بموجب االتفاقية تعديل إجرازات ومواد إصدار وثائق السفر  (ب 
Doc 9303؛ 

 تدريب الموظفين عل  تنفي  اإلجرازات الجديدة؛ (ج 

 األحكام، بحسب االقتضاز.تنفي  إشراف الدولة عل   (د 
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 وخروجها دخول البضائع
التي  برامل أمن الطيران والجمار . ويمكن للدول بينتساق اال زيادةعل   بالشحنتحّث التعديالت المتعّلقة  1-1-3

 تسع  إل  تنفي      التوصيات اتخا  الخطوات التالية:
تقييم مدى االمتثال للقواعد والتوصيات الواردة في الملحق السابع عشر بش ن أمن الشحن الجوي، واالمتثال  (أ 

 ؛ار  العالميةمنّظمة الجمإلطار معايير ت مين وتسيير التجارة العالمية ال ي وضعته 

 الدول وممارساتها؛ متطلباتالتعديالت و تحليل الثغرات بين  (ب 

 في الملحق التاسع؛ بالشحنالنظر في تنفي  التعديالت المرتبطة  (ج 
برامل أمن الطيران  بين تساقاالإ ا كانت الدولة تعتزم تطبيق أحكام التعديل، إعداد وتطبيق خّطة لضمان  (د 

 والجمار ؛
 تعديل اإلطار العام ألنشطة الرقابة؛ (ه 
 األحكام، بحسب االقتضاز.تنفي  إشراف الدولة عل   (و 

 تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطيران وأسرهم
تشريعات ولوائح تنظيمية وسياسات لدعم تقديم المساعدة إل  ضحايا حوادث  وضعتبالنسبة إل  الدول التي  1-1-4

تخا  أي إجراز. أما بالنسبة إل  الدول ، قد ال يكون من المطلوب اDoc 9973 و Doc 9998الطيران وأسر م مّتسقة مع الوثيقتين 
 التي ليس لديها   ا النوع من التشريعات واللوائح التنظيمية والسياسات، فالخطوات الضرورية  ي التالية:

 تحديد التشريعات واللوائح التنظيمية والسياسات القائمة؛ (أ 

 ؛Doc 9973و Doc 9998لوثيقتين تحليل الثغرات بين التشريعات واللوائح التنظيمية والسياسات القائمة وا (ب 

االتساق مع المواد اإلرشادية الصادرة  تحقيق القرار بش ن ما إ ا كان ينبغي إدراج أحكام جديدة بغرضاتخا  ج(  (ج 
 عن االيكاو؛

 تعديل أو إعداد األحكام؛ (د 
 عمليات االعتماد الرسمي لححكام؛ (ه 
 الجهات المختصة؛ من جانب تطبيق األحكام التي اعتمدت مؤخرا   (و 
 ؛ اإلطار العام ألنشطة الرقابةتعديل  (ز 
 األحكام بحسب االقتضاز.تنفي  إشراف الدولة عل   (ج 

 عملية وضع القواعد القياسية -2
 25/10/2015تارين السريان:  2-1
 25/2/2016تارين وجوب التطبيق:  2-2
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 الوثائق الداعمة -3
 الوثائق الصادرة عن االيكاو 3-1

 اإلصدارتاريخ  النوع العنوان

 )صدر( 2011طبعة  دليل (Doc 9957)  دليل التسهيالت

 وثائق السفر المقروزة آليا، الطبعة السابعة
(Doc 9303) 

)ُيتوقع الصدور بحلول منتصف  2015 دليل
2015) 

سياسدددددات االيكددددداو بشددددد ن تقدددددديم المسددددداعدة لضدددددحايا 
 (Doc 9998) حوادث الطيران وأسر م

 )صدر( 2013طبعة  دليل

 المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسر مدليل تقديم 
(Doc 9973) 

 )صدر( 2013طبعة  دليل

عليا لالجئين بشد ن إصددار دليل االيكاو والمفوضية ال
واألشدددددخا  سدددددفر المقدددددروزة آليدددددا لالجئدددددين الوثدددددائق 

 .جنسيةعديمي ال

 مواد إرشادية:

www.icao.int/Security/mrtd/
Pages/Guides.aspx 

 )صدر( 2013طبعة 

 الوثائق الخارجية 3-2
 اإلصدارتاريخ  المنظمة الخارجية العنوان

منّظمددة إطددار معددايير تدد مين وتيسددير التجددارة العالميددة الدد ي وضددعته 
 الجمار  العالمية 

 2007 منظمة الجمار  العالمية

 االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجرازات الجمركية
 2006 منظمة الجمار  العالمية

 وثائق السفر المسروقة والمفقودة قاعدة بيانات
 2002 نتربولاإل

 مهام المساعدة على التنفيذ -4

 إقليمي عالمي النوع

الحلقات الدراسية اإلقليمية بش ن   حلقة دراسية
 التسهيالت

النددددددددوة والمعدددددددرض بشددددددد ن وثدددددددائق  ندوة وحلقة دراسية
السددفر المقددروزة آليا/برنددامل تحديدددد 

 MRTD/TRIP  وية المسافرين

الندوات اإلقليمية بش ن وثائق السفر 
المقروزة آليا/برنامل تحديد  وية 

  MRTD/TRIP المسافرين

 (USAP)البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  -5

 البرنامل العالمي لتدقيق أمن الطيران. إطاربروتوكول في ضمن أسئلة الأسئلة  ليس من الضروري إضافة أي
 

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



 

 EC 6/3-2015/55رقم  كتاب المنظمةبالمرفق )ب( 
 ( على الملحق التاسع25التعديل رقم )ب استمارة تقييم األثر فيما يتعلق

 مقدمة  -1
حتياجددات ال تسددتجيب( علدد  الملحددق التاسددع، تحقيددق أ ددداف منهددا:)أ( ضددمان وجددود إجددرازات 25يتددوخ  مددن التعددديل رقددم ) 1-1

 ات الصددلة فددي إطددار  اإلجددرازات)ب( موازمددة أحكددام الملحددق التاسددع  ات الصددلة بالشددحن مددع ، ضددحايا حددوادث الطددائرات وأسددر م
منظمة الجمار  العالمية؛ )ج( سد الثغرة الموجودة في الملحق التاسع فيمدا يتعلدق الصادر عن التجارة العالمية  يسيرت مين وتمعايير 

ث(؛ و )د( التشدجيع علد  المزيدد مدن المشداركة ةبموجدب االتفاقيدالمحدددة بشكل وثائق سفر الالجئين وعدديمي الجنسدية )ثوثدائق السدفر 
مددال بددالقرارات  ات الصدلة الصددادرة عددن الجمعيددة العموميددة الصدادر عددن االيكدداو وعلدد  زيدادة اسددتخدامه، ع دليددل المفدداتيح العامددةفدي 

 .اعدة بيانات اإلنتربول الخاصة بوثائق السفر المفقودة والمسروقةقلاليكاو؛ و)ه( زيادة مشاركة الدول في 

 تقييم األثر  -2

تسدهيالت وأمدن الطيدران، وفدي  تعزيدز( أثر إيجابي في 25يستشف من تعديالت الملحق التاسع الناتجة عن التعديل رقم ) 2-1
 التنمية المستدامة للنقل الجوي.

 تسهيالت وأمن الطيران عل األثر  2-2

الحددددود  تخلدددي  إجدددرازات عبدددورعمليدددة التوصدددية ، ستحسدددن  ددد   الطدددائرات وأسدددر مضدددحايا حدددوادث فيمدددا يتعلدددق بمدددؤازرة  
تعرضددت طائرتدده للحادثددة حتدد  يتسددن  تقددديم المسدداعدة ممثلددي المشددغل الدد ي ل، و الطددائرات وأسددر مضددحايا حددوادث لوالدددخول إلدد  الدددول 

 ؛وأسر مضحايا الحادثة ل
وفيمددا يتعلددق بتسددهيالت الشددحن، فقددد أعدددت تدددابير تسددهيلية محددددة فيمددا يخدد  إجددرازات وممارسددات الجمددار  ومتطلبددات  

التددد قلم مدددع بيئدددة األمدددن الجديددددة األمدددن مدددن أجدددل تمكدددين سدددلطات الجمدددار  والهيئدددات الحكوميدددة األخدددرى المعنيدددة ومنظمدددات التجدددارة مدددن 
 واالستجابة للحاجة إل  إجرازات وممارسات منسقة.

مددن  ، سيسددا م تطبيددق  دد   القاعدددة القياسددية فددي الحدددالمقددروزة آليدداالمحددددة بموجددب االتفاقيددة وثددائق السددفر وفيمددا يتعلددق ب 
 ومن ثم المسا مة في تسهيالت وأمن الطيران؛المحررة يدويا، الالجئين وعديمي الجنسية سفر التزوير، ومن استخدام وثائق 

واألمن   السفر اإللكترونية المقدروزة آليدا ائق وثوفيما يتعلق بدليل المفاتيح العامة، سيعزز تطبيق التوصيات أمن وسالمة  

 القومي بوجه عام؛ 

، فدددإن تطبيدددق األحكدددام سيفضدددي إلددد  بياندددات اإلنتربدددول الخاصدددة بوثدددائق السدددفر المفقدددودة والمسدددروقةوفيمدددا يتعلدددق بقاعددددة  
 عل  الحدود، مما سيزيد من تسهيالت وأمن الطيران. وثائق السفر المفقودة والمسروقةاعتراض 

 االقتصادو كفازة الطيران  عل  األثر 2-3

لددن سدلطات  عمليدة تخلدي  البضدائع مدنبتسدريع اليتعلق بالتعديالت المتعلقة بتسهيالت الشحن، سيفضي تطبيق األحكام مثال إل   فيما
فدإن تعدديالت بسدبب اإلجدرازات اإلداريدة. ومدن منظدور التسدهيالت،  الجمار  ودرز ما يحدث من حاالت الت خير في السلسلة اللوجستية 

 في كفازة الطيران واالقتصاد. إن كان لها أصالت ثير بسيط لن يكون لها سوى ( 25التعديل رقم )الملحق التاسع الناتجة عن 
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 سالمة الطيران والبيئة  األثر عل  2-4
إن كدان لهدا تد ثير بسديط سدوى ( 25التعدديل رقدم ) الناتجدة عدنلتعديالت الملحق التاسدع  لن يكونمن منظور التسهيالت،  

 .سالمة الطيران والبيئةفي أصال 
 الوقت المتوقع للتنفي  2-5

مدا رازات. وسدتحتاج الددول األخدرى بعدض الددول بالفعدل إجد لددىفي ما يتعلدق بمدؤازرة ضدحايا حدوادث الطدائرات وأسدر م،  
 كما ينبغي؛ الحكمعامين إل  خمسة أعوام من أجل تطبيق   ا بين 

بعددض الدددول بالفعددل إجددرازات. وسددتحتاج الدددول األخددرى ز دداز عددامين إلدد  خمسددة  لدددىوفيمددا يتعلددق بتسددهيالت الشددحن،  
 كما ينبغي؛ الحكمأعوام من أجل تطبيق   ا 

المقددروزة آليددا، تصدددر بعددض الدددول بالفعددل  دد ا النددوع مددن الوثددائق.  المحددددة بموجددب االتفاقيددة وفيمددا يتعلددق بوثددائق السددفر 
 كما ينبغي؛إل  خمسة أعوام من أجل تطبيق     القاعدة القياسية وستحتاج الدول األخرى ز از عامين 

مثدل إحددى المحطدات البدارزة فدي تطبيدق علد  قددرة كدل دولدة علد  حددة. وتتالوفيما يتعلق بدليل المفاتيح العامة، سيتوقف  
 مشاركة في الدليل.ال تعميمفما بعد( في  2020في األجل البعيد )عام ين المسافر  ية و  يدااليكاو لتحداستراتيجية لبرنامل 

وفيمددا يتعلددق بقاعدددة بيانددات السددفر المسددروقة أو المفقددودة، تطبددق بعددض الدددول بالفعددل إجددرازات فددي  دد ا الخصددو . أمددا  
  الدول األخرى فهو ر ن بما تملكه كل دولة من قدرات.تطبيقها في 

 

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



 

 EC 6/3-2015/55 رقم المنظمةكتاب ب (جالمرفق )

 التاسعللملحق  (25) على التعديل رقمكلي أو جزئي اعتراض  عن إبالغ

The Secretary General  إل:  
International Civil Aviation Organization 
999 Robert-Bourassa Blvd  
Montreal, Quebec 
Canada  H3C 5H7 

أن تعترض عل  األجزاز التالية من التعديل          )اسم الدولة(، تود بموجب   ا
 :(حسب الحاجة إضافية صفحاتاستعمال يرج  التاسع )ملحق لل (25) رقم

 
 
 
 
 

 _______________________ن التاري __________________________ التوقيع

 

 إبالغفيرج  ، التاسعللملحق  (25)عل  التعديل رقم كليا أو جزئيا كنتم ترغبون في االعتراض  إ ا (1 :مالحظات
 ا لم يردمو  . 25/10/2015يصل مقر االيكاو الرئيسي في موعد أقصا  االعتراض بحيث 

على وافقتم  إذاأما التعديل.   ا تعترضون عل   أنكم ال سنفترضرين في   ا التا اعتراضكم
 .هذا النموذج إعادة إلى، فلستم في حاجة (24)جميع أجزاء التعديل رقم 

يلزم في عنه إ  باختالفات  إبالغاأو التاسع ملحق باالمتثال ألحكام ال إخطاراال يعد  اإلبالغ  ا  (2 
 .((د. )انظر المرفق )ينمنفصلين بالغ إرسال اتين الحالتين 

 

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



 

 EC 6/3-2015/55 رقم كتاب المنظمةب (دالمرفق )

 عنهختالفات اال عنأو  التاسعاالمتثال ألحكام الملحق عن  بالغاإل
 ((25)التعديل رقم  بما فيهاالتعديالت  جميعشأن )ب

The Secretary General  إل:  

International Civil Aviation Organization 
999 Robert-Bourassa Blvd 
Montreal, Quebec 
Canada H3C 5H7 

 التاسدع،ددد وأحكدام الملحدق دددددددددددددد الدولة( )اسم في و/أو الممارسات الوطنية القواعدلن توجد اختالفات في )التارين( ددددددددددددددددددددد بين  -1
 .(24) بما فيها التعديل رقم هجميع تعديالتمتضمنا 

التاسدع، ملحدق دددددددددددددددددددددددددد وأحكدام الالدولمة(  )اسممو/أو ممارسدات  قواعددفي )التارين( ددددددددددددددددد سدوف توجدد االختالفدات التاليدة بدين  -2
 .أدنا ( (3 )انظر المالحظة (25) التعديل رقمبما فيها 

 
 نص الملحق (أ 

 كر رقم )يرج  
 الفقرة(

 فئة االختالف (ب  
)يرج  اإلشارة إل  الفئات 

 ب( أو ج( أو أ(
 

 تفاصيل االختالف (ج  
)يرج  إعطاز 

وصف واضح ودقيق 
 لالختالف(

 المالحظات (د  
)يرج   كر أسباب 

 االختالف(

 
 
 
 

 ضافية حسب الحاجة(إ صفحات)يرج  استعمال 
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بمدا فيهدا  هتعديالتدجميدع متضدمنا  التاسدع، ملحدقددد قدد امتثلدت ألحكدام الدددددددددددددددددد )اسمم الدولمة(، ستكون في التوارين المبينة أدنا  -3
 .أعال  (2) نه في الفقرةعاالختالفات  عن بالغاإلتم ال ي  (24)التعديل رقم 

 نص الملحق (أ 
 

 تعليقاتال (ج   التاريخ (ب  

 

 
 ضافية حسب الحاجة(إ صفحات)يرج  استعمال 

 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالتارين  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالتوقيع 

 : مالحظدات
عادة( 1، يرج  الرد عل  الفقرة )( أعال  تنطبق عليكم1نت الفقرة )كا إ ا (1 . مقدر االيكداو الرئيسدي إل   ا النمو ج  وا 

عادة( 3( و )2، فيرج  الرد عل  الفقرتين )(  ي التي تنطبق2) كانت الفقرة اإ أما   .المقر إل النمو ج  وا 
 .25/1/2016 في موعد أقصا  االيكاو الرئيسيمقر  النمو ج بعد ملئه بحيث يصل إرساليرج   (2
سدارية هدا مازالدت أنلد  إشدارة إدراج إويكفدي  ا كانت قائمدة، إبالغها إالختالفات التي سبق ا ال داعي لتكرار تفاصيل (3

 الوقت الحالي.في 
 .(ه) في المرفقالتاسع ملحق االختالفات عن ال بإبالغتتعلق  إرشاديةمواد االختالفات  إبالغترد في م كرة  (4
 .تكمدولالمعتمد لدى  اإلقليميااليكاو كتب م إل نسخة من   ا النمو ج  إرساليرج   (5

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



 

 EC 6/3-2015/55 رقم كتاب المنظمةب (هالمرفق )

 التاسعمذكرة اإلبالغ عن االختالفات عن الملحق 
 ونموذج اإلبالغ

 تعليمات المجلس(وفقا ل)معدة وصادرة 
 المقدمة -1

مددن اتفاقيددة الطيددران المدددني  38وفقددا للمددادة  الددواردة مددن الدددولعندددما استعرضددت الجمعيددة العموميددة والمجلددس االختالفددات  1-1
 يبعث عل  االرتياج التام. مل اإلبالغالدولي، الحظا مرارا أن 

 عنهدا، فضدال عدن شدرج الغدرض واإلبدالغ د   المد كرة تيسديرا لتحديدد االختالفدات  إصددارلتحقيق تغطية أكثر اكتماال، تدم و  1-2
 .اإلبالغاألساسي من عملية 

تعزيددز سددالمة المالحددة الجويددة وكفازتهددا مددن خددالل الت كددد مددن أن الهيئددات   ددواالختالفددات  إبددالغمددن  الغددرض األساسدديو  1-3
مدا  نالد  مدن ، علد  درايدة بالخددمات وومقددم الطدائرات ووالسديما مشدغلالحكومية وغير ا مدن الوكداالت المعنيدة بدالطيران المددني الددولي، 

 الصادرة عن االيكاو. الدوليةاعد القواعد والممارسات الوطنية والقو اختالفات بين 

ملحدق دوليدة الدواردة فدي القواعدد الالمدن اختالفدات عدن  لدديهامدا  بإبالغ ةخاص تهتم بصفةل ا يرج  من الدول المتعاقدة أن  1-4
 وقد حث المجلس الدول المتعاقدة عل  مراعاة     االعتبارات إزاز التوصيات الدولية أيضا.  .25/1/2016قبل التاسع 

كانت     النية متوفرة، وان لم  إ ابصراحة عن نيتها االمتثال  اإلعالنمن الدول المتعاقدة أن تالحظ ك ل  ضرورة  رج يو  1-5
بالتعددديل األخيددر فحسددب بددل  ال اإلعددالنوينبغددي أن يتعلددق  دد ا  االخددتالف أو االختالفددات التددي سددتوجد.  إلدد يكددن األمددر كدد ل ، أن تشددير 

 ه التعديل المعني.مله بما فيابالملحق بك

  كر ن تد، بدشدازت  لد  إ اصديل، اتفادي تكدرار التف ها  ا الملحق، فيمكنتخ  كانت الدولة قد أرسلت بالغات سابقة  ا  او  1-6
 عنها بعد كدل تعدديل اإلبالغاالختالفات التي سبق  تحدث حسب االقتضازويرج  من الدول أن   زال ساري المفعول.مابالغ السابق لأن ا

 إل  أن تنتهي     االختالفات.

 (25بما في  ل  االختالفات عن التعديل رقم ) التاسع، ملحقاالختالفات عن أحكام ال إبالغ -2

كان مفرط الكثافة أحياندا ولدم يكدن سدوى طريقدة مختلفدة  التاسع،االختالفات عن الملحق  إبالغدلت الخبرة السابقة عل  أن  2-1
 للتعبير.

 إالمددا  ددي  الملحددق التاسددع،عمددا لددديها مددن اختالفددات عددن  اإلبددالغالدددول المتعاقدددة بصدددد  إلدد التددي تقدددم  اإلرشددادات إن 2-2
المدد كورة فددي  لإلجددرازاتليسددت مطابقددة تمامددا  بددإجرازاتمحددررة بعبددارات عامددة.  وعندددما تددن  القواعددد الوطنيددة علدد  االلتددزام  إرشددادات

في أدلة الطيران.  وبالرغم من أن  اإلجرازاتن أي اختالف ألن المقرر نشر تفاصيل     ع اإلبالغالملحق ولكنها مماثلة لها، ال ينبغي 
مدن  حثيثدا يشدمل االختالفدات عدن التوصديات الدوليدة، فيرجد  ( مدن اتفاقيدة شديكاغو ال38المنصدو  عليده فدي المدادة ) اإللزامدي اإلبدالغ

بين قواعد ا وممارساتها الوطنية والتوصيات الدولية الواردة في أي ملحق،  الدول المتعاقدة أن تبلغ المنظمة أيضا بما لديها من اختالفات
 ينبغي للدول أن تقسم االختالفات التي تبلغ عنها إل  فئات حسب ما إ ا كانت القواعد الوطنية:
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تدخل في     الفئة القاعدة   .أكثر تشددا أو شموال من القاعدة أو التوصية الدولية الصادرة عن االيكاو ]الفئة )أ([ أ(
القاعددة الوطنيدة التدي تفدرض التزامدا يددخل فدي  الوطنية األكثر تشددا من القاعدة أو التوصية الدولية المناظرة لهدا، أو

نطاق الملحق ولم تن  عليه أي قاعدة أو توصية دولية.  و  ا األمر مهم بصفة خاصة عندما تشترط الدولة معيدارا 
 خرى عل  أراضيها أو فوق أراضيها.غيل طائرات الدول المتعاقدة األأقوى يؤثر عل  تش

تددخل فدي  د   الفئدة أي قاعددة   مختلفة في طبيعتها عن قواعد االيكاو أو تمتثل لها بوسميلة مختلفمة ]الفئمة )ب([  ب(
قاعدة وطنية مختلفدة  الصادرة عن االيكاو، أو أي الموازية وطنية مختلفة في طبيعتها عن القاعدة أو التوصية الدولية

  وال تفددرض بالضددرورة التزامددا إضددافيا. الموازيددة مددن حيددث المبدددأ أو النددوع أو النظددام عددن القاعدددة أو التوصددية الدوليددة
وُتطّبق     الفئة عل  قاعدة وطنية تحقق، بوسائل أخرى، الهدف عينه للقاعدة أو التوصدية الدوليدة الموازيدة الصدادرة 

 التالي تصنيفها تحت أ( أو ج(.عن االيكاو وال يمكن ب
تنطبدق  د   الفئدة عنددما تكدون القاعددة الوطنيدة أقدل حمايدة   أقل حماية أو منفذة جزئيما أو ييمر منفمذة ]الفئمة )ج([  ج(

مددن القاعدددة أو التوصددية الدوليددة المندداظرة، أو عندددما ال تتددوفر كليددا أو جزئيددا قاعدددة وطنيددة منشددورة لمعالجددة موضددوع 
 وصية الدولية المناظرة.القاعدة أو الت

بالنسددبة للدددول التددي أبلغددت عددن جميددع مددا لددديها مددن اختالفددات عددن الملحددق التاسددع أو الدددول التددي أبلغددت عددن عدددم وجددود  2-3
اختالفات، ينبغي أن يكون إبالغها عن أي اختالفات جديدة ظهرت بسبب تعديل الملحق عل  شدكل إعدالن صديغته مباشدرة نسدبيا.  ومدع 

شدامال التعدديل ب حدث تعديل فحسب بدل وبدالملحق كلده  الالتي ورد فيها أن يكون   ا اإلعالن متعلقا  5-1نتبا  إل  الفقرة  ل  يرج  اال
 .المعني

 نمو ج إبالغ االختالفات -3

 ينبغي إبالغ االختالفات عل  النحو التالي: 3-1

رقم الفقرة األساسية أو الفرعية في الملحدق التاسدع مدن تعدديل الملحدق التدي تحتدوي القاعددة أو  :المرجعي ن  الملحق أ(
 التوصية الدولية موضع االختالف.

 أعال . 2-2( حسب التصنيف الوارد في الفقرة ج( أو )ب( أو )أفئة االختالف، أ ي ) الفئة: ب(

 ت ثير .و  الختالفموجز اواضح و وصف  تفاصيل االختالف: ج(
 .المعتزمة لتنفي ا، بما في  ل  مواعيد أسباب االختالف والقصد المالحظات: د(

تسجل االختالفات في إضافة للملحق بالن  ال ي أرسلته الدول المتعاقدة المعنية عندما أبلغت عن االختالف.  ولجعل  3-2
ر اإلمكان، واالقتصار في التعليقات عل  النقاط     اإلضافة مفيدة إل  أقص  حد ممكن، يرج  تقديم البيانات بوضوج وايجاز بقد

( من قرار االعتماد، فينبغي أال تدمل مع التعليقات الخاصة 2ب(  4الجو رية.  أما التعليقات الخاصة بالتنفي ، المطلوبة وفقا للفقرة 
إبالغ االختالفات، وب ن التعليقات العامة التي علما ب ن إرسال مقتطفات من القواعد الوطنية ال يعتبر كافيا للوفاز بالتزام باالختالفات.  

 .ال تخ  اختالفات محددة لن تنشر في اإلضافات

— انتهممى —



 

 (25التعديل رقم )

 الدوليةوالتوصيات للقواعد 

 التسهيالت
 التاسعالملحق 

 التفاقية الطيران المدني الدولي
 
 
 

لملحق لة دتعديل ال ي تتضمنه     الوثيقال 12/6/2015االيكاو في اعتمد مجلس 
واألجزاز من   ا التعديل التي ال يعترض عليها أكثر من نصف العدد االجمالي  . التاسع

ستصبح سارية المفعول في   ا التارين  25/10/2015للدول المتعاقدة في موعد أقصا  
 االعتماد الصادر عن محدد في قرار، حسبما  و 25/2/2016 لتطبيق فيا وواجبة

 (. EC 6/3-2015/55)انظر كتاب المنظمة رقم  المجلس.

 2015 يونيو

 منظمة الطيران المدني الدولي



 

 الدولية والتوصياتلقواعد على ا (25)التعديل رقم 

 التسهيالت -الملحق التاسع 
 قرار االعتماد

 ن المجلسإ
 منها: 90و 54و 37ب حكام اتفاقية الطيران المدني الدولي، وال سيما أحكام المواد عمال 

 الواردة في الوثيقة الصادرة بعندوان والتوصيات الدوليةللقواعد  (25)التعديل رقم  12/6/2015في  يعتمد بموجب هذا -1
 .باتفاقية الطيران المدني الدوليالتي تعرف عل  سبيل التيسير باسم الملحق التاسع  ،التسهيالت القواعد والتوصيات الدولية،

باسدددتثناز أي جدددزز منددده تكدددون غالبيدددة الددددول المتعاقددددة قدددد سدددجلت  ،25/10/2015 أن يسدددري  ددد ا التعدددديل فدددي يقمممرر -2
 اعتراضها عليه لدى المجلس قبل  ل  اليوم.

  .25/17/2016ار منه واجب التطبيق في أي جزز سأن يكون   ا التعديل أو  يقرر -3
 ل  األمين العام:إيطلب  -4

 25/10/2015جراز المدد كور أعددال  وأن يخطر ددا بعددد إلخطددار كددل دولددة متعاقدددة بدداإلدد  إعلدد  الفددور يبددادر أن  (أ 
 أصبحت سارية. يمباشرة ب جزاز التعديل الت

 أن يرجو كل دولة متعاقدة القيام بما يلي: ب(
باالختالفدات التدي من اتفاقيدة الطيدران المددني الددولي(  38وفقا لاللتزام ال ي تفرضه المادة المنظمة )أن تخطر  (1

بين قواعد ا أو أساليب عملها الوطنية وبين أحكدام القواعدد القياسدية الدواردة فدي  25/2/2016 قد توجد في
غ ، وأن تبل ددد25/1/2016خطدددار قبدددل إلالملحدددق بصددديغتها المعدلدددة بموجدددب  ددد ا القدددرار، علددد  أن يدددتم  ددد ا ا

 المنظمة بعد  ل  ب ي اختالفات قد تنش  في المستقبل.
سدددوف تكدددون قدددد امتثلدددت بحلولددده  الواحدددد أو األكثدددر الددد يبالتدددارين  ،25/1/2016أن تخطدددر المنظمدددة قبدددل  (2

 ألحكام القواعد القياسية الواردة في   ا الملحق بصيغتها المعدلة بموجب   ا القرار.
أي اختالفددات قددد توجددد بددين أسدداليب عملهددا  ددي ومددا عددن بالغ اإللدد  القيددام أيضددا بددإيدددعو كددل دولددة متعاقدددة  أن ج(

جدراز الد ي إلتبداع ااو لد  بالتوصيات الواردة فدي  د ا الملحدق بالصديغة المعدلدة بموجدب  د ا القدرار، تن  عليه 
 لقياسية.ب( أعال  بخصو  االختالفات عن القواعد ا)تن  عليه الفقرة الفرعية 

------------------------
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 مالحظات بشأن طريقة عرض التعديل المقترح

وفيما يلي باللون الرمادي  بخط مستقيم والن  الجديد مظلال   تم إعداد ن  التعديل بحيث يبين الن  المح وف مشطوبا   
 :مختلف أساليب التعديل

 وبعد  الن  بخط مستقيم الن  المطلوب ح فه مشطوبا
 باللون الرمادي الالبديل مظل 

 يحل محل الن  الحاليال ي جديد الن  ال

 
 الن  البديل المطلوب إضافته مظلال  باللون الرمادي

 
 الن  الجديد المطلوب إضافته 

 
 مستقيمالن  المطلوب ح فه مشطوبا بخط 

 

 
 ه فتعين حالن  الجديد ال ي ي
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 ( على25نص التعديل رقم )
 القواعد والتوصيات الدولية

 التسهيالت
 لملحق التاسعا

 التفاقية الطيران المدني الدولي
      

 
 تعاريف ومبادئ عامة —الفصل األول 

 
 الفصل األول من الملحق التاسع عل  النحو التالي: يعّدل

 تعاريف —)ألف( 
          

: جهة تشار  في الحركة الدولية للبضائع ب ي صفة تقر ا إدارة الجمار  الوطنية، أو من ينوب عنها، بوصفها المشغل االقتصادي المعتمد
العالمية أو ما يعادل تل  المعايير. ويشمل المشغلون االقتصاديون تفي بمعايير أمن سلسلة اإلمدادات التي حددتها منظمة الجمار  

المعتمدون، إضافة إل  جهات أخرى، الصانعين والمستوردين والمصدرين والسماسرة والناقلين ومجمعي البضائع والوسطاز والموانئ 
 لشحن.ا ووكالز والمطارات ومشغلي المطارات والمشغلين المتحدين وأصحاب المخازن والموزعين

التجارة  وتيسيرثإطار معايير ت مين  ضمن الموجود لدى منظمة الجمار  العالمية التعريف المقابل لهيتسق   ا التعريف مع  –مالحظة 
 ثالعالمية
. . . . . 

عمليات التحقق التي ُيجريها موظفو مشغلي الطائرة المدّربون عل  نحو كاف أو الشركة المشغلة بالنيابة عن  االحتياطات الضرورية:
مشغل الطائرة، عند نقطة الصعود إل  الطائرة، من أجل الت كد من أن كل شخ  يحمل وثائق سفر صالحة وك ل ، عند االقتضاز، ت شيرة 

. وعمليات التحقق     مصممة لضمان الكشف عن أي مخالفات المقصددولة العبور و/أو دولة الدخول أو تصريح اإلقامة الالزم لدخول 
 )مثال التغييرات الواضحة في الوثائق(.

. . . . . . 
إمكانية تسمح لحطراف المعنية بعمليات التجارة والنقل بتقديم المعلومات والوثائق الموحدة من خالل نقطة دخول وحيدة  الشبّاك الواحد:

 حينئ  ينبغيللوفاز بجميع الشروط التنظيمية المرتبطة بالبضائع المستوردة والمصدرة والعابرة. وا  ا كانت المعلومات متاحة إلكترونيا فال 
 فرادى عناصر البيانات إاّل مرة واحدة. تقديم

. . . . . . 

 دخول ومغادرة األشخاص وأمتعتهم — الثالثالفصل 
 الفصل الثالث من الملحق التاسع عل  النحو اآلتي: ليعدّ 

. . . . . 

 الوثائق المطلوبة من المسافرين —)باء( 
ومغادرة  لدخول و ل  ،  ا الفصل فيبمستندات غير المنصو  عليها  الزائرينعدم مطالبة  ضمان المتعاقدة الدول عل  يجب 3-5

 إقليمها.
. . . . . 
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 أمن وثائق السفر —)جيم( 

. . . . . 
جوازات سفر إلكترونية؛  آليا   مقروزة إلكترونيةسفر  وثائقتصدر أو تنوي إصدار  (أ)ينبغي للدول المتعاقدة التي  – توصية 3-9-1

 ، أن تنضم إل  دليل المفاتيح العامة لاليكاو تنف  عمليات فح  آلية لجوازات السفر اإللكترونية عند نقاط المراقبة عل  الحدود (ب)و/أو 
  .معلوماتها في دليل المفاتيح العامةوأن تقوم بتحميل 

المقروزة آليا  عند نقاط المراقبة عل   اإللكترونيةوثائق السفر تنف  عمليات فح  ينبغي للدول المتعاقدة التي  - توصية 3-9-2
وثائق عند ال     من أجل التحقق من صحةفيه ( وأن تستخدم المعلومات المتاحة PKDالحدود أن تنضم إل  دليل المفاتيح العامة لاليكاو )

 .نقاط المراقبة عل  الحدود
3-X1  اإلنتربول بالمعلومات الدقيقة عن وثائق السفر المسروقة والمفقودة والملغاة التي  أن تبادر بتزويدالدول المتعاقدة  عل يجب

 (.SLTDالسفر المسروقة والمفقودة ) وثائقل اإلنتربولفي قاعدة بيانات  دراجهاأصدرتها دولها، و ل  من أجل إ
3-X2 بالتحقق، عند نقاط مراقبة الحدود لدى الدخول ينبغي أن تقوم كل دولة متعاقدة، بالقدر المستطاع عمليا   - توصية ،

المسروقة والمفقودة  األشخا  المسافرين دوليا  باستخدام قاعدة بيانات اإلنتربول لوثائق السفروثائق السفر التي تكون بحوزة  والمغادرة، من
(SLTD.) 

 وثائق السفر —)دال( 
      

3-X3  يجب عل  الدول المتعاقدة أن تت كد من أن وثائق السفر التي بحوزة الالجئين واألشخا  بدون وطن )ثوثائق السفر المحددة
 .Doc 9303لمواصفات وثيقة االيكاو  وفقا  و ل  ، بموجب االتفاقيةث(  ي وثائق مقروزة آليا  

 
واتفاقية عام  ،فيما يتعلق بوضع الالجئين 1951وثائق السفر المحددة بموجب االتفاقيةث منصو  عليها في اتفاقية عام ث –مالحظة 
   من االتفاقيتين(. 28فيما يتعلق بوضع األشخا  بدون وطن )انظر المادة  1954

      
، فينبغي أال تتعدى أو استبدالهاأو تجديد صالحيتها  السفروثائق  جوازات سفرإ ا فُرضت أي رسوم إلصدار   -توصية 3-14-1

 .    العملية الجوازات إعدادالرسوم تكاليف 
      

 فحص وثائق السفر —)طاء( 
      

 الركابالطائرة، للت كد من حمل  الصعود إل  دخول يجب عل  مشغلي الطائرات اتخا  االحتياطات الضرورية عند نقطة 3-33
 للوثائق التي تحدد ا دول العبور ودول المقصد ألغراض المراقبة الم كورة في   ا الفصل. األشخا 

      

 األخرى المواددخول ومغادرة البضائع و  -   4الفصل 
 الفصل الرابع من الملحق التاسع عل  النحو اآلتي: يعدل

 أحكام عامة —ألف( )
      

، عتمدينالمشغلين االقتصاديين الممن أجل  لتعزيز األمنينبغي للدول المتعاقدة أن تنظر في استحداث برامل  — توصية 4-9-1
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 للمراقبة الجمركية. هيليةلتدابير التسمن أجل اوبالتالي إيجاد بيئة مواتية 
المادية، وتقديم مجموعة محدودة من  للمراقبة الجمركية خفض مستوى عمليات التفتيش والفح  هيليةقد تشمل التدابير التس —مالحظة 

. وينبغي أن تستند تدابير هيليةمن التدابير التس  ل  وغير ،إجراز تفتيش قبل وصول البضائعالنية في خطار باإلعناصر البيانات، و 
 إل  الجمار  وباستخدام إجرازات تقييم المخاطر. المراقبة إل  المعلومات الالزمة المقدمة مسبقا  

برامل المشغلين بينبغي للدول المتعاقدة أن تشجع عل  إبرام اتفاقات أو ترتيبات بش ن االعتراف المتبادل  — توصية 4-9-2
 أو ما يعادلها من برامل مع البلدان األخرى. معتمدينالقتصاديين اال

 المعلومات التي تطلبها السلطات العامة —)باء( 
      

، بالنظر في استخدام المعلومات ممكنا  كان  حيثماينبغي للدول المتعاقدة أن تقوم،  ألغراض التسهيالت،  — توصية 4-11-1
 .واإلفراج عنها العابرة/أو المصدرة و/أو وعن البضائع في اإلجرازات الجمركية الالحقة لتخلي  البضائع المستوردة ا  مسبق المتاحة

      
ينبغي للدول المتعاقدة أن تنظر في استحداث ترتيبات لتمكين جميع األطراف المعنية بعمليات الشحن الجوي من  — توصية   4-17-1

دخول وبقائها ومغادرتها، إل  نقطة  الجويةبوصول الطائرة والبضائع  علقيتتقديم جميع المعلومات التي تطلبها السلطات العامة فيما 
 (.حداالو )الشبا   حدةاو 

      
عل   ةالجويالبضائع نقل ومناولة وتخلي  حركة ينبغي للدول المتعاقدة أن تشجع جميع المشاركين في  —توصية  4-17-2

 تستخدم فيهاللشحن الجوي  مشتركة لكترونيةإفي وضع نظم  مباشربشكل أو تشار   تتعاونأن و ، الالزمةتبسيط اإلجرازات والوثائق 
 ةنظمأل البينيبغرض تعزيز تبادل المعلومات  ات الصلة به   الحركة وضمان قابلية التشغيل  و ل ، ا  دوليالمتفق عليها  القواعد

 .المشاركين كافة
      

 وتخليصها المستوردةو البضائع المصدَّرة اإلفراج عن  —)جيم( 
      

 المستوردة وتخليصها الشحناتاإلفراج عن  —( دال)
      

ال ين يستوفون معايير محددة، من ضمنها سوابق مالئمة لالمتثال للمقتضيات  المعتمدينبالنسبة للمستوردين  — توصية 4-30
الرسمية ونظام مرض إلدارة السجالت التجارية، ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع إجرازات خاصة، عل  أساس المعلومات المتوفرة مسبقا، 

 يمكن بموجبها اإلفراج فورا عن البضائع عند وصولها.
وينبغي  .المرخ  لهمشخا  األيجب أن تضع الدول المتعاقدة إجرازات خاصة للتعجيل باإلفراج عن البضائع عند وصول أو مغادرة 

لالمتثال للشروط الرسمية ونظام مُرض إلدارة  مالئما   سجال  معايير محددة، قد تشمل  المرخ  لهم أن يستوفي  ؤالز األشخا  
 سجالتهم التجارية.  

 الحصر: العل  سبيل المثال  يليما  المرخ  لهميمكن أن تشمل اإلجرازات الخاصة باألشخا   — توصية 4-30-1
اإلفراج عن البضائع المستوردة أو المصّدرة عل  أساس تقديم الحد األدن  من المعلومات الضرورية لتحديد السلع والسماج  أ(

 ؛في وقت الحق البضائعالخا  بالنهائي  اإلقرارباستيفاز 
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 أو أي مكان آخر تجيز  السلطات الجمركية؛ المرخ  لهمتخلي  البضائع المستوردة أو المصّدرة في مكاتب األشخا   ب(
 ؛مفوضالبش ن البضائع المستوردة أو المصّدرة، باالستناد إل  مدخل في سجالت الشخ   إقرار إيداع ج(
 و ال ي  اته البضائع المستوردة أو المصّدرة خالل فترة زمنية معينة إ ا كان الشخ  جميع واحد بش ن  إقرارإيداع  د(

 يستورد البضائع أو يصدر ا بشكل معتاد.
أعال (، تُوّجه العناية إل  القاعدة  1-30-4و  30-4 التوصيتينث )انظر المرخ  لهمفيما يخ  المصطلح ثاألشخا   –مالحظة 

لمنظمة الجمار   1999االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجرازات الجمركية عل  النحو المنقح في عام من  32-3القياسية االنتقالية 
  )ثاتفاقية كيوتو المنقحة(. 2006في عام  دخلت حيز التنفي العالمية، والتي 

-4ها في أحكام الفقرات من ينبغي اإلفراج عن البضائع التي ال تخضع لإلجرازات المبسطة أو الخاصة المشار إلي — توصية 4-31
، أو تخليصها فور وصولها، شريطة االمتثال للمقتضيات الجمركية والمقتضيات األخرى.  وينبغي للدول المتعاقدة أن 1-30-4إل   27

تحدد كهدف اإلفراج عن جميع البضائع التي ال تحتاج إل  أي فح  خالل ثالث ساعات من وصولها وتقديم الوثائق الصحيحة.  
 وينبغي للسلطات العامة ومشغلي الطائرات والمستوردين أو وكالئهم المعتمدين تنسيق المهام بينهم لضمان الوفاز به ا الهدف.

 األشخاص الممنوعون من الدخول والمبعدون -    5الفصل 
 الفصل الخامس من الملحق التاسع عل  النحو اآلتي: يعدل
      

 حاملينيجب عل  الدول المتعاقدة أن ال تفرض غرامات عل  مشغلي الطائرات في حالة وجود أشخا  قادمين أو عابرين  5-14
بالمقتضيات عن  ؤالز األشخا   وفازللت كد من  مالئمة احتياطات ما يلزم منأنهم اتخ وا  إ ا أثبت المشغلونوثائق غير سليمة، 

 .المستقبلةدولة اللدخول  لمستنداتا
 
 

ثوثائق السفر المقروزة آليثا والمواد  – Doc 9303الوارد في وثيقة االيكاو  به ا الموضوع  ي الصلة لن إل  اتُوّجه العناية  —مالحظة 
، وال ي يمكن أن يتضمن توضيحات بش ن المخالفات في وثائق السفر ثدليل التسهيالتث Doc 9957اإلرشادية  ات الصلة بها وفي الوثيقة 

 .صحتها منت كد الالوثائق و  وفح     
 

      
 أحكام أخرى للتسهيالت    8الفصل 

 الفصل الثامن من الملحق التاسع عل  النحو اآلتي: يعدل
      

 مساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم —طاء( ) 
      

تقديم المساعدة إل  ضحايا  تشريعات ولوائح وسياسات من أجلما يلزم من أن تضع  المتعاقدةينبغي للدول  — توصية 8-46
 .حوادث الطائرات وأسر م

والوثيقة وأسر مث  يرانبعنوان ثسياسات االيكاو بش ن تقديم المساعدة لضحايا حوادث الط Doc 9998تُوّجه العناية إل  الوثيقة  — مالحظة
Doc 9973 -  دليل تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسر مث.ثبعنوان 

 - انتهى -
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