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 فريق خبراء التسهيالت
 التاسعاالجتماع 

 7/4/2016إلى  4مونتريـال، 

 التعديالت على الملحق التاسع :من جدول األعمال 3 البند رقم

 الركابتبادل بيانات  نظم

 )اقتراح مقدم من هولندا(

أن تنشئ الدول نظامًا للمعلومات المسبقة عن توصية ب: التاسع الملحقفي  جديدة ياتوصت ثالث إدراج هذه الورقة تقترح
 ،ختصةالم وطنيةالسلطة لإلى امسبقة عن الركاب  معلومات بتقديم مشغلي الطائراتالدول  تلزم أنتوصية بو ، الركاب

بشأن المعلومات  تبادل موضوعأن ونظرًا إلى . الركابنظامًا تفاعليًا للمعلومات المسبقة عن  الدولتضع أن توصية بو 
إلى كذلك نظرًا و من ضمن جملة أمور، ، (2014) 2178قرار مجلس األمن لنتيجة  أهمية متزايدةاكتسب  البيانات
خبراء  فريق أيضاً  تدعو ورقةالهذه فإن  التاسع،الملحق  في تبادل البيانات موضوع تتناولالتي  لفقراتاعدد ازدياد 

 .ركاببيانات الالخاصة ب معلوماتال نظم موضوعل التاسع الملحقكامل في  فصلتخصيص  لنظر فياإلى  سهيالتالت

 فريق خبراء التسهيالت:  المعروض علىاإلجراء 
 الملحق التاسع تعديلعلى  ةلموافقافي هذه الورقة و  وصفها الوارداالقتراحات لنظر في افريق خبراء التسهيالت يرجى من 

  على النحو المبين في المرفق.

 المقدمة -1

ظهور إلى  ما أدىم ،الكفاءة زيادة وموجهة نحوبيئة مراعية للابتكارات ظهور مسافرين و ال تزايد أعدادإلى نظرًا  1-1
 وضع أساليب بد من كان الفي المطارات،  الركابتدفق إضافة إلى ضرورة ضمان مزيد من الفعالية في ، أكبر حجماً  طائرات
 نظمفي  المتاحةركاب بال الخاصةمعلومات ال سلطات مراقبة الحدود ستخدمتو . وكفاءة للتحقق من الركاب وأمتعتهم براعةأكثر 
المعلومات  نظماستخدام منية أيضًا على التدابير األ حفزوت .عبر الحدوداألشخاص والبضائع  بغية مراقبة حركةالطائرات  مشغلي

األعضاء  الدولب 2014في سبتمبر المؤرخ ( 2014) 2178التابع لألمم المتحدة  مجلس األمن قرارهيب وي  . مسبقة عن الركابال
ستخدم وت  . مسبقة عن الركاب إلى السلطات الوطنية المختصةبتقديم معلومات في أراضيها  مشغلي الطائرات العاملينأن تلزم 
اإلرهاب طرحه التهديد الذي ي في مواجهة المعلومات المسبقة عن الركاب وبيانات سجالت أسماء الركاب نظمالمستقاة من  البيانات

تنفيذ من الهجرة المعنية بسلطات التتمكن  عندمامراقبة الحدود قبل المغادرة،  هيئاتتجريها التحقق التي عمليات الدولي من خالل 
قائمة أن يكونوا ضمن الركاب الذين ي حتمل من الحيلولة دون مغادرة و لركاب ل ْينشرعي  الوالخروج دخول الإجراءات تسهيل و 

 األممقرار نتيجة لفي جميع أنحاء العالم معلومات عن الركاب  نظماعتمدت تزايد عدد الدول التي وقد  .السفر نالممنوعين م
 .المذكور المتحدة

 



 - 2 -  FALP/9-WP/6 

 
 

 المناقشة -2
انطالقًا  أوأراضيها  إلى السفر الذين يعتزمون الركاب معلومات عنتقديم  مشغلي الطائرات عديدة على دولتشترط  2-1

في الوقت  هذه الركابالخاصة بمعلومات ال نظم تنفيذواضحة أن  قياسية الشروط المبنية على قواعد تكفلو . هاالتحليق فوقمنها أو 
نظام  أنإلى  اً ونظر . الطيران قطاع على ةمفرط اءعبفرض أ دونمن و  ،التكلفة وعلى نحو سلس وفعال من حيثالمناسب 

، يحظى حتى بقدر أكبر من األولوية الركابالخاصة ب المعلوماتتوحيد وأن كبيرة  أولويةيحظى ب الركابعن  مسبقةالمعلومات ال
معلومات ال بشأن التوصياتو لقواعد يضم جميع ا فصل كامل التاسعالملحق  في أن يخصص لهذا الموضوع صوبمن المست فإن

 .الركابالمتعلقة ب والبيانات
تنص على إلزام  جديدةتوصية إدراج  ،(2014) 2178تماشيًا مع قرار مجلس األمن  ،ورقة العمل هذه وتقترح  2-2

تقد م " مالحظة"ة ضافوينبغي إ. المختصة وطنيةالسلطة لإلى ا قديم معلومات مسبقة عن الركابتب مشغلي الطائرات الدول المتعاقدة
أن تضع تنص تحديدًا على توصية أخرى  ينبغي إدراج، ولكن(. 2178 القرار أي) االقتراح خلفية هذاتي تشكل الومات المعلفيها 

 . ال يضم توصية كهذه التاسعالملحق  الحكم، إذ إنتنفيذ هذا مان بغية ضللمعلومات المسبقة عن الركاب  اً نظمالدول 

داة لمواجهة باعتباره أ نظام المعلومات المسبقة عن الركابمن  أكثر تطوراً نمط في اآلونة األخيرة نشر ويجري   2-3
أمن الطيران ومتطلبات الهجرة وتهريب المخدرات فيما يخص  ال سيما، و ناير الطخطوط ركاب  الناشئة عنالمخاطر المحتملة 

النظام التفاعلي للمعلومات "الم سمى و  ،المعلومات المسبقة عن الركابمن  مطهذا النوي عتبر . من القوميألاألخرى لوالتهديدات 
الرسائل  تبادل يتيحأنه  تفاعليلالنظام ا هذاومن السمات المميزة ل. وسيلة إضافية لتعزيز أمن الحدود ،"المسبقة عن الركاب

. في بلد المغادرة أو المقصدبشأن كل راكب من الركاب وسلطات مراقبة الحدود  شركة الطيرانلكترونية عبر اإلنترنت بين اإل
إلى  الطيرانلشركة من نظام مراقبة المغادرة الخاصة به معلومات ال تتدفق، استعدادًا للصعود إلى الطائرةبمجرد تسجيل الراكب ف

 صعود الراكب المعني أوح باسمللإما  الطيرانشركة رسالة إلكترونية إلى  ردًا عبر( آنياً ) ارسل بدورهتي تسلطات مراقبة الحدود، ال
الركاب عن تفاعلي لتبادل المعلومات المسبقة ألن استخدام نظام  إجراًء تسهيلياً  أيضاً وي عّد هذا النظام التفاعلي . ه من المغادرةمنعل

أن تنفيذ هذا النظام رغم و . بلد المقصدممنوعين من دخول  نقل ركابلعقوبات المرتبطة بليقلل من تعرض مشغلي الطائرات 
دارة  نظامالالتقنية من حيث توافر  صعوباتبعض ال يطرح التفاعلي ل اإللكترونية ئ، وموثوقية نقل الرساتوقفه عن العمل حاالتوا 

الدول المتعاقدة أن تنظر على  تعيني، المعنية والدول اتالطائر  يكل من مشغلالتي يديرها  نظمالفي والحفاظ على جودة البيانات 
 قطاععلى فائدة كبيرة بنظام التفاعلي هذا الإدخال وسوف يعود . الركابنظام تفاعلي للمعلومات المسبقة عن استحداث في 

 .الدخولالسفر أو الركاب الممنوعين من بالمرتبطة  تكاليفيحّد من الالطيران، وبالتالي 

 توصيات -3
المعلومات  نظمللى الملحق التاسع ي خصص إ فصل ضافةعلى إ أن يوافقفريق خبراء التسهيالت يرجى من   3-1

 .عادة ترقيم الفقرات حسبما تقتضي الحاجةإألمانة من اطلب وأن يالخاصة بالركاب 
ضافة مالحظة جديدة جديدة فريق خبراء التسهيالت الموافقة على إدراج ثالث توصياتويرجى من   3-2 وفقًا لما ، أيضاً  وا 
 .في المرفق يرد

-------- 
  



FALP/9-WP/6 - 3 - 

   
 المرفق

 : النحو التاليعلى الملحق التاسع  يُعّدل
 

 وأمتعتهم األشخاص ومغادرة دخول — الثالث الفصل
 
 .جديدالتاسع الفصل ال وت نقل إلىمن الفصل الثالث  2- 49-3إلى  48-3الفقرات من  تُحذف

 
 

 تبادل المعلومات الخاصة بالركاب نظمالفصل التاسع: 
 

 المعلومات المسبقة عن الركاب -أ
 

  من الدول المتعاقدة إنشاء نظام للمعلومات المسبقة عن الركاب.ينبغي لكل دولة  –توصية   9-1
 
 أن تقوم بذلك 1-9بموجب الفقرة  الركاب عن المسبقة لمعلوماتًا لنظام تستحدث  متعاقدة دولة كل على  يجب 9-2     3-48

 .الركاب عن المسبقة المعلومات نقلل دوليا بها المعترف القياسية بالقواعدتتقيد  أنو  الوطنية تشريعاتها وفقًا لما تقتضيه
 
 ]ت حذف المالحظات[

 3-48-1  9-3 
3-48-2   9-4 
3-48-3  9-5 
3-48-4  9-6 
3-48-5  9-7 
3-48-6  9-8 
3-48-7   9-9 
 
إلى السلطة الوطنية راضيها بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب أت لزم كل دولة متعاقدة مشغلي الطائرات العاملين في  9-10

 .المختصة
 

بالدول األعضاء أن ت لزم (، 2014) 2178من القرار  9في الفقرة "يهيب مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  –مالحظة 
شركات الطيران العاملة في أراضيها بتقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المختصة كي تتمكن من اكتشاف 

 ( )"اللجنة"( بمغادرة أراضيها، أو2011) 1989( و1999) 1267حاالت قيام األفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عماًل بالقرارين 
أي عملية من على اللجنة ت طلع محاولة دخول تلك األراضي أو عبورها على متن طائرات مدنية، ويهيب كذلك بالدول األعضاء أن 

دولة تنقل هذه المعلومات إلى أراضيها أو محاولة دخولها أو عبورها، وأن  مغادرة لغرض، سواء يقوم بها هؤالء األفراد القبيل هذا
  ". على حسب االقتضاء ووفقًا للقانون الداخلي وااللتزامات الدوليةاإلقامة أو الجنسية 
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  نظام تفاعلي للمعلومات المسبقة عن الركاب.استحداث ينبغي لكل دولة متعاقدة النظر في  – توصية  9-11
 
3-48-8  9-12 
3-48-9  9-13 
3-48-10  9-14 
3-48-11  9-15  
 

 بيانات سجالت أسماء الركاب -ب
 
3-49   9-16 
3-49-1  9-17 
3-49-2  9-18 
 
 

-انتهى  -


