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ii-1 المقدمة 
 

 لفريق خبراء التسهيالتالتاسع تقرير االجتماع 
 7/4/2016-4، يالمونتر

 مقدمةال
   ةعاملمحة 
إلــــى  4مــــن  الممتــــدة فــــي الفتــــرة يــــالمــــونترلفريــــق خبــــراء التســــهيالت فــــي مقــــر اإليكــــاو بالتاســــع االجتمــــاع  قــــدع   -1
7/4/2016.  

 الختصاصاتا

 يقوم فريق الخبراء بما يلي: -2

 األمانة العامةاالتصال لشؤون التسهيالت و  وجهاتاجتماعات التسهيالت اإلقليمية  مساهماتالنظر في  (أ 
معدلة مع ال وأجديدة الرشادية اإلمواد الأو  دوليةالتوصيات القواعد و البشأن وضع  توصياتبغية تقديم 

من أجل مراعاة التطورات الحديثة في التكنولوجيا المطبقة والتحديات المعاصرة واالحتياجات المستقبلية 
 ءات المراقبة األخرى في المطارات؛جراة التفتيش على الحدود وا  تحسين كفاءة وفعالي

ليل مثاًل( ومواد )وضع د األمانة العامة لوضع أدوات إدارية بمعلومات يمكن أن تستخدمها المساهمة (ب 
 تنفيذ الملحق التاسع؛في إرشادية أخرى لمساعدة الدول 

 ؛دورات شعبة التسهيالتخالل فيها للنظر وضع مقترحات  (ج 

 لجنة النقل الجوي. ام أخرى تعهد بها إليهأداء أي مه (د 

 جدول األعمال

فـي ورقـة العمـل  ل األعمـالالبنود التاليـة )يـرد جـدو الذي تضمن  حددت لجنة النقل الجوي جدول أعمال االجتماع -3
FALP/9-WP/1) 

 يكاولتسهيالت في اإلالخاصة با التطوراتآخر  من جدول األعمال: 1 البند
 يكـاومنتـدى اإلبمـا فـي ذلـت نتـائ  الثـامن منذ انعقـاد اجتماعـه  اإليكاوسيبلغ فريق الخبراء بالمستجدات المتعلقة بالتسهيالت في 

الفتـرة مـن واالجتماع السابع لفريـق أمـن الطيـران )المنعقـد فـي  (25/11/2015إلى  23العالمي للطيران )المنعقد في الفترة من 
 .(18/3/2016إلى  14

 أولويات برنام  عمل لجنة التسهيالت لكي تنظر فيها لجنة النقل الدولي. تقديم توصيات بشأن النتيجة المتوخاة:
 األخرى المنظمات الدوليةو آخر التطورات الخاصة بالتسهيالت في األمم المتحدة  :األعمالمن جدول  2البند 
علــى  التركيـ مـع المتعلقــة بالتسـهيالت فـي األمــم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة األخــرى،  التطـوراتعلـى الفريـق  طلــعسـو  ي  سوو 

 (.2014لعام ) 2178قرار مجلس األمن 
 .توصيات تهم أولويات برنام  عمل فريق خبراء التسهيالت لكي تدرسها لجنة النقل الجوي: تقديم النتيجة المتوخاة
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 ii-2 المقدمة 

 
  على الملحق التاسع التعديالت المقترح إدخالها من جدول األعمال: 3البند 

 الســـادسبالتعـــديل  المتعلقـــة ،المعدلـــة أو الجديـــدةالدوليـــة المقترحـــات الخاصـــة بالقواعـــد والتوصـــيات فـــي  فريـــق الخبـــراءســـينظر 
 قَّصر غير المصحوبين.ال  بشأن موضوعات تشمل المعلومات المسبقة للمسافرين و والعشرين للملحق التاسع 

  الملحق التاسع. على تعديالتإدخال تقديم مقترحات بخصوص  :النتيجة المتوخاة
 المواد اإلرشاديةبفريق العمل المعني تقرير  من جدول األعمال: 4البند 
 بــــءجراء اســـــتعراو معمــــق للوثيقـــــة التــــابع لـــــه والمكلــــ األعمــــال التـــــي يقــــوم بهــــا فريـــــق العمــــل علــــى فريــــق الخبـــــراء طلع يســــ

Doc 9957والوثيقـة  "،، "دليـل التسـهيالتDoc 9636 ،"اإلشـارات الدوليـة إلرشـاد األشـخاص فـي المطـارات والمحطـات البحريـة" ،
عــــداد  بشــــأن متطلبــــات بيانــــات " و" تحســــين تقاســــم المعلومــــات ركــــابالذاتيــــة للعمليــــات الخدمــــة مــــواد إرشــــادية جديــــدة عــــن "وا 

 ."المسافرين
 تقديم مقترحات بخصوص مواد ارشادية جديدة ومعدلة. :النتيجة المتوخاة

  التاسع الملحقتطبيق  ال:من جدول األعم 5البند رقم 
بشـأن تطبيـق القواعـد والتوصـيات الدوليـة الـواردة فـي الملحـق التاسـع فـي  عـرووإلـى تقـديم دعى الدول المشاركة في الفريق ست  

لـى تقـديم م يكـاوحملـة اإلضوء  الـدول فـي تطبيـق  مسـاعدةفـي  يكـاوات لتع يـ  جهـود اإلسـاهم" لـن يتخلـ  أحـد عـن الركـب"، وا 
 الملحق التاسع.

تطبيــق القواعــد والتوصــيات الدوليــة    تقــدم فـيإحــراالمضــي مســاعدة فــي كفالـة التهــد  إلــى تقــديم توصـيات  :النتيجووة المتوخوواة
  .في هذا الصدد وفي تحقيق الم يد من التنسيق على الصعيد العالمي للملحق التاسع

 المسائل األخرى: المن جدول األعم 6البند رقم 
 يكاوالمتعلقة ببرنام  تسهيالت اإلسيدعى الفريق إلى النظر في المسائل األخرى 

 تع ي  تسهيالت النقل الجوي.لمضي في تقديم توصيات بشأن إجراءات ل :النتيجة المتوخاة
 الحضور

 يلي:ما كمشاركًا  113 لمشاركينالكلي ل عددكان ال -4

 ؛اعضو دولة  23من  ينمستشار الو  ينمناوباألعضاء الو من أعضاء فريق الخبراء عضوا  63
 ؛اة عضو دول 20من  ومستشارا مراقبا 33
 .دولية اتمنظم 7من  اومستشار  بامراق 16

 .بالمشاركين في االجتماع كاملة قائمة )أ( مرفقال ترد في -5
 افتتاح االجتماع

د. نـرجس ، التسـهيالت قسـم ةرئيسـ تحبـور  .مانويل أغـوادوفكتور  رئيس لجنة النقل الجوي، السيدافتتح االجتماع  -6
 .األمانة العامة موظفي تموقد ،يالبحضور المشاركين إلى مونتر ،يعبد النب
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ii-3 المقدمة 
 

 مانةالمسؤولون واأل

أورس الســــيد و  ،الســــيد نوربيرتــــو لوونغــــو، رئيســــا لالجتمــــاع األرجنتــــين عضــــو الفريــــق مــــنانتخــــب فريــــق الخبــــراء  -7
 ، نائبا للرئيس.سويسرا عضو فريق الخبراء من ،هالديمان

 السـيدفـي ذلـت  وسـاعد ، مهام أمـين االجتمـاع ،التسهيالتقسم  فيالتسهيالت اكر، مسؤول ث جيتندراالسيد  تولىو  -8
  .قسم التسهيالتب الفني المسؤولهاي كاغاوا، شو 

 
 اللغات والوثائق

جلي يــة والفرنســية والروســية ناإلو  والصــينية العربيــةباللغــات  خــدمات الترجمــة الفوريــة والمطبوعــاتقــدم فــرع اللغــات  -9
 .إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات مدير ،السيد فنسنت سميث تنسيق هذ  الخدمات ىوقد تول ،سبانيةواإل
 الجتماع.اقائمة بوثائق  )ب( المرفقترد في و  -10

 
 
 

------------- 
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من جدول األعمال 1التقرير عن البند  1-1  

 

 والخاصة بالتسهيالت في اإليكاآخر التطورات : 1البند 

 الوثائق     2-1

المنعقد  لفريق خبراء التسهيالتمنذ االجتماع الثامن  يكاوعرضا عن أخر التطورات الخاصة بالتسهيالت في اإل أمين الفريققدم   2-1-1
 "التسهيالتبعنوان "تضمن مقدمة قصيرة عن برنام  التسهيالت، وباألخص الملحق التاسع ، 27/11/2014إلى  24قي الفترة من 

 .باتفاقية الطيران المدني الدولي )اتفاقية شيكاغو(

 المناقشة     1-2

 أياالنتبا  إلى التطورات التي حدثت فيما يتصل بتدقيق الملحق التاسع،  أمين الفريقخالل العرو الذي تقدم به، استرعى      1-2-1
في ونه  الرصد المستمر  األمنلبرنام  العالمي لتدقيق في اقرار المجلس القاضي باإلبقاء على الممارسات الحالية لنه  الرصد المستمر 

ت راعَى العامة ألسئلة البروتوكول المتعلقة بهذين البرنامجين لكي  المستمر من جانب األمانة والتحسينلبرنام  العالمي لتدقيق السالمة؛ ا
أي أحكام جديدة أو معدلة تتعلق بالسالمة أو األمن في الملحق التاسع؛ واستمرار األمانة العامة في تع ي  تنفيذ الملحق التاسع؛  فيها

مختل  . وأبلغ أمين الفريق نترنتالمتاحة على شبكة اإليشجع الدول على استكمال قائمة مهام االمتثال بما وتو يع كتاب المنظمة 
المهام المطلوبة بأن أي اقتراحات بءضافة أو تعديل توصيات أو قواعد قياسية للملحق التاسع يجب أن تكون مشفوعة بقائمة األعضاء 

 تتناول تقييمات األثر. نترنتومواد إرشادية على اإل للتنفيذ

 فريق العملفريق التسهيالت أو  درهاصأ أو عناوينها أو فوائدهالملكية الفكرية ااالجتماع بأن جميع حقوق  أمين الفريق بلغأو    1-2-2 
دون غيرها وحصريا،  يكاونتجتها أو أعدها ، )سواء بصورة جماعية أو فردية(، سو  تظل بحو ة اإلأوضع تصورها أو  وأ التابع له

 طوعا وصراحة نقله كليا أو ج ئيا. يكاوباستثناء ما تقرر اإل

طلب الرئيس من المشاركين االمتناع عن مناقشة أي قضايا يجري تناولها أثناء االجتماع مع أي شخص بخال  من هم ضمن و   1-2-3
 حكوماتهم أو منظماتهم بالنظر إلى حساسية المسائل التي قد تطرح أثناء االجتماع.

 

-------- 
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من جدول األعمال 2التقرير عن البند  2-1  

 

 آخر التطورات الخاصة بالتسهيالت في األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى :2البند 

 الوثائق     2-1

منذ االجتماع  آخر التطورات الخاصة بالتسهيالت في األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى عرضا عن أمين الفريققدم   2-1-1
 .لفريق خبراء التسهيالتالثامن 

 طالبانلقاعدة و اتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( و والمعني ب التابع لألمم المتحدةوقدم المراقب من فريق الرصد   2-1-2
  .شركائهاعلى القاعدة و والتحديات فيما يتعلق بقرار مجلس األمن بشأن الحظر المفروو  يةالتنفيذاألنشطة عرضا عن فرص وتحديات 

 المناقشة     1-2

االنتبا  إلى التطورات التي شهدتها منظومة األمم المتحدة فيما يتعلق بتبادل معلومات المسافرين وعلى وجه  أمين الفريقلفت   2-2-1
طلع أ(. و 2014لعام ) 2178رقم  2014لعام الخصوص المعلومات المسبقة عن الركاب، منذ اعتماد قرار مجلس األمن في سبتمبر 

واتحاد النقل الجوي الدولي فيما  يكاوال المشتركة بين منظمة الجمارت العالمية واإلاالجتماع على التطورات التي شهدتها لجنة االتص
 سجالت أسماء الركاب منذ االجتماع الثامن للفريق.و يخص المعلومات المسبقة عن الركاب 

رات التي تشكل األساس والقرا يكاووفي معرو شرحه لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ذات الصلة بالتعاون مع اإل  2-2-2
القاعدة والمجموعات األخرى المشابهة، وأدوات التنفيذ و  القانوني لحظر السفر وتجميد األرصدة المتخذة ضد الدولة اإلسالمية في بالد الشام

 يد من الخطوات ( الم2014لعام ) 1267العديدة ذات الصلة بالقرارات، اقترح المراقب الموفد من لجنة فريق الرصد لقرار مجلس األمن 
 بعين االعتبار للتصدي للقضايا التي يطرحها القرار. أخذها يكاوالتي يمكن لإل

 

-------- 
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من جدول األعمال  3التقرير عن البند  3-1   
 

 التعديالت على الملحق التاسعمن جدول األعمال:  3البند 

 الوثائق 3-1

بعو القواعد  في" وثيقة السفر"بعبارة " جوا  السفر" عبارة إبدال (WP/2)العمل  ورقة فيالعامة األمانة  تقترحا 3-1-1
 تقديم تشجيع الدول األعضاء على منها لملحق التاسع، وذلت لجملة أغراوبا 12( و2) 9 مرفقاتالوفي  والتوصيات الدولية

يماثل ما ي قّدم في الوقت الحالي  جميع وثائق السفر فيما يخص طلبات الحصول على اإلصدار إجراءات أو الخدمة مستوى من
وذلت بغرو توحيد وتبسيط الصياغة اللغوية للقواعد والتوصيات الدولية وضمان االتساق في اللغة ، بالنسبة إلى جوا ات السفر

 .المستخدمة

مقترحات بتعديل عدد من األحكام في الملحق التاسع، وذلت لجملة  (WP/3)في ورقة العمل العامة األمانة  توعرض 3-1-2 
 خرى.األحكام األ سريان وتوضيح أصبحت متقادمة   قاعدةأسباب منها حذ

من  البيومتريةسفر الالمتعلقة بءصدار وثائق  9-3تعديل التوصية  األمانة العامةاقترحت ، (WP/4)وفي ورقة العمل   3-1-3 
 الفنية وجعل الحكم واجب التطبيق على وثائق السفر المقروءة آليًا بوجه عام.خالل حذ  التفاصيل 

إضافة عمود جديد بالملحق التاسع من خالل  2ق ، اقترح المراقب من هولندا تعديل المرف(WP/5)وفي ورقة العمل   3-1-4
 ضحايا حوادث الطيرانأ َسِر  يمكن ت ويدتي توى دّقة وسرعة المعلومات التحسين مس يبين "الجنسية" بغرو "قائمة الركاب"في 

 .بها

توصية بأن : جديدة في الملحق التاسع توصيات ثالث إدراج قترح المراقب من هولنداا، (WP/6)العمل  ورقةفي و   3-1-5
الركاب مسبقة عن  اتبيان بتقديم تل م الدول مشغلي الطائرات وتوصية بأن ؛مًا للمعلومات المسبقة عن الركابتنشئ الدول نظا

لألهمية ونظرًا . ات المسبقة عن الركابلومللمع تفاعلي نظام ضعنظر الدول في و وتوصية بأن ت ؛سلطة الوطنية المختصةإلى ال
 الملحق التاسع، في تبادل البيانات موضوع التي تتناول ونظرًا كذلت إلى ا دياد عدد الفقرات ،تالمعلوما تبادل موضوعل المت ايدة
 .الخاصة ببيانات الركاب المعلومات نظم موضوعيتناول  جديد فصل إعداد إلى أيضاً  الورقة تدعو

النافذة  مإدراج قاعدة جديدة عن مفهو  (IATA)، اقترح المراقب من اتحاد النقل الجوي الدولي (WP/9)وفي ورقة العمل  3-1-6
 المفردة ةالنافذالورقة كذات تعديل التعري  الحالي لمفهوم  تقترحاو . للدول التي تتلقى بيانات الركاب في الملحق التاسع الوحيدة

  .المسافرينبحيث يشمل نقل بيانات 

، إدراج التعاري  (ECAC) المدنيلطيران ل اقترحت فرنسا، نيابة عن اللجنة األوربية، (WP/10)وفي ورقة العمل  3-1-7
ر نقلبالمتعلقة  والقواعد والتوصيات الدولية ت ايد ، في الملحق التاسع، بالنظر إلى هدونبأو  مرافق بصحبة، سواء كانوا ال قصَّ

، وبالنظر أيضا إلى قلة اإلرشادات الدولية المتاحة عن بظاهرة المقاتلين األجانب واالتجار باألطفالالدولي  على الصعيدالوعي 
ر المسافرين بالجو، وكذلت بغرو مواءمة السياسات المتبعة لدى الدول المتعاقدة ومشغلي الطائرات  واإلجراءات عالج الق صَّ

ر وسالمتهم.  بشأن معاملة ال قصَّ
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فصل جديد مخصص  ت في إطارمن اتحاد النقل الجوي الدولي تعديال اقترح المراقب(، WP/11)وفي ورقة العمل   3-1-8

المتعلقة بغرو تع ي  القواعد والتوصيات الدولية (، WP/6انظر) في الملحق التاسع إضافته ، ي قترحبيانات المسافرينلنظام تبادل 
النظم نقل، بما يخف  من آثار الشكل ومعايير المحتوى و الب تقيدفي الملحق التاسع ولدعم ال نظام المعلومات المسبقة عن الركابب

دم وق  افحة اإلرهاب. في أمن الحدود ومك نظم المعلومات المسبقة عن الركاباستخدام ، في ضوء تنامي لألحكام الممتثلة غير
سعيا لتحقيق األهدا  المتوخاة لقرار مجلس األمن  ،المسبقة عن الركابالتفاعلية لمعلومات ا ة بشأنداقتراح بءضافة توصية جدي

 (.2014)لعام   2178

السفر "نظم لـ  ، اقترح المراقب من اتحاد النقل الجوي الدولي استحداث تعري  جديد(WP/12)وفي ورقة العمل  3-1-9
 ،المقترح الجديد في الفصل التاسعإلضافته بشأن هذ  النظم عددا من األحكام  يتضمن إلى جانب قسم فرعي جديد، ة"لكترونياإل

 نترنتسفر أو التسجيل على شبكة اإلين للتقدم بطلب للحصول على إذن للالتي تل م المسافر الحكومات  ضوء ت ايد متطلباتفي 
ة لكترونيآلتي: )أ( توحيد المصطلحات المتعلقة بنظم السفر اإلا غراو السفر، وذلت سعيا لتحقيقأل قبل الصعود إلى الطائرة

 وضع هذ  الوظيفة في إطار سياساتو المجال؛ )ب(  في هذا اتة واالستخدامويلغتعبيرات الالبالنظر إلى االختالفات الكبيرة في 
 المخاطبات للتحقق من المعلومات ضمن آلي ة بنظاملكترونياإلتطبيق نظم السفر و في الملحق التاسع؛ )ج(  عامة ةتنظيمي

 رإلصدا إلكترونيطبيق نظام توفير التوجيه للحكومات التي تخطط لتو ؛ )د( لمعلومات المسبقة عن الركابالمتعلقة با التفاعلية
  .السفر هيئاتالتأشيرات أو 

تع ي  األحكام المتعلقة بسجالت أسماء ، اقترح المراقب من اتحاد النقل الجوي الدولي (WP/13) وفي ورقة العمل 3-1-10
في الملحق التاسع في ضوء ت ايد هذ  البرام  ولدعم معايير التقيد بالمحتوى والشكل والنقل لتخفي  طلبات  (PNR)الركاب 

   البيانات غير الممتثلة لسجالت أسماء الركاب.

، اقترح المراقب من اتحاد النقل الجوي الدولي  يادة األحكام الواردة في الملحق التاسع (WP/14)ل وفي ورقة العم 3-1-11
 التفتيش اآللي في الحدود في ضوء االستخدام المت ايد لهذ  النظم. نظم بشأن

تعري  لعبارة "المنطقة المفتوحة  ن اتحاد النقل الجوي الدولي إيجاداقترح المراقب م (،WP/15)وفي ورقة العمل  3-1-12
حكام في المرفق التاسع في ضوء الهجمات األخيرة في مطار بروكسل التي أبر ت الحاجة الملحة األ" إلى جانب تعديل للجمهور

 .اال دحامعبر المرفق والحد من عمليات الركاب بغرو تحسين انسياب الركاب  إلعادة النظر في

 1-35-3للنقل الجوي، تعديل القاعدة  اقترحت اسبانيا، بالنيابة عن اللجنة األوربية (،WP/16)وفي ورقة العمل  3-1-13
 بالملحق التاسع، بغرو تسوية الصعوبات العملية المتعلقة بالتعامل مع الوثائق الم ورة.

الذي يطلب فيه بأن تكون  اإليكاو ، استرعت األمانة العامة انتبا  الفريق إلى قرار مجلس(IP/3) ورقة المعلوماتوفي  3-1-14
رشادية اإل ةداملل عريضةوالخطوط ال المهام المطلوبة للتنفيذكل القواعد والتوصيات الدولية الجديدة أو المنقحة مصحوبة بقائمة 

 فضال عن استمارة لتقييم األثر.

ين فيه المتطلبات الخاصة بوقدم المراقب من اإلدارة التنفيذية للجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب عرضا  3-1-15
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( الذي شدد على أهمية أن 2014لعام ) 2178قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  بالمعلومات المسبقة عن الركاب بموجب
وغيرهم من اإلرهابيين  رهابيين األجانبسفر المقاتلين اإلأداة فعالة للحيلولة دون  بمثابة تكون المعلومات المسبقة عن الركاب

واإلقليمية، وخاصة  الدولية واألفراد المنخرطين في الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصفة عامة، وشجع الدول األعضاء والمنظمات
، على النهوو باستخدام نظم المعلومات المسبقة عن الركاب، بما يتماشى مع ما اعتمد  مجلس األمن التابع لألمم يكاواإل

 المتحدة.

 المناقشة والتوصيات     3-2

  "وثيقة سفر" في الفقراتبعبارة "جوا  سفر" بءبدال عبارة  (WP/2)وافق الفريق على االقتراح المقدم في ورقة العمل  3-2-1
 من الملحق التاسع. 4و 3 والقسمين 12( والمرفق 2) 9وفي المرفق  47-6و 55-3و 53-3و 16-3و 3-15

 18-3وتعديل الفقرة  14-3أعقاب مناقشة استمرت لبعو الوقت، على االقتراحات بحذ  الفقرة وافق الفريق، في   3-2-2
 .26-5، نظرا ألنها يجب أن تفسر باالقتران مع الفقرة 28-5على الفقرة  ه ينبغي اإلبقاءمن الفصل الثالث. وقرر الفريق أن

من الملحق التاسع بءضافة "مالحظة" لتوضيح أن  9-3 بتعديل الفقرة (WP/4)واعتمد الفريق االقتراح الوارد في   3-2-3
 البيانات البيومترية في التأشيرات.تشمل إضافة ال  9303الوثيقة 

، قائمة الركاب، 2ءدراج عمود إضافي في المرفق (، أيد الفريق االقتراح القاضي بWP/5وعند النظر في ورقة العمل ) 3-2-4
مألو  أن يكون لبعو األشخاص أكثر من غير الليس بالملحق التاسع، لكي يبين "جنسية" الركاب. ومع ذلت، وبالنظر إلى أنه 

جنسية في  ذكر أكثر من يس هنات ما يدعو إلى، توضح أنه ل2من جنسية واحدة، اتفق الفريق على إدراج "مالحظة" في المرفق 
قائمة المسافرين. وأقر الفريق بأن عددا مت ايدا من الدول سو  يطبق نظام المعلومات المسبقة عن الركاب في المستقبل القريب، 

 ة.لكترونيوعليه فءن استخدام النسخة الورقية من قائمة المسافرين سو  يتناقص بمرور الوقت في حال وجود النسخة اإل

معا. وفي ضوء هذ  المناقشة اتفق  (WP/11)و  (WP/6)قتراحات الواردة في كلتا ورقتي العمل االوناقش الفريق   3-2-5
 الفريق على اآلتي:

قاعدة قياسية. وفي هذا الصدد، في شكل  الركاب عن المسبقة للمعلومات منظ إنشاء تكون مسألةيجب أن  (أ )
(. ووافق الفريق على إضافة مالحظة إلى القاعدة القياسية WP/6)أعرب الفريق عن تفضيله للنص المقترح في ورقة العمل 

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت بعو الدول عن قلقها إ اء فرو  قراراتالجديدة تسترعي االنتبا  إلى 
 مما لنظام،من ينشئ مثل هذا ا يتكبدهانظام المعلومات المسبقة عن المسافرين كأمر إل امي، بالنظر إلى التكالي  التي 

هذا الصدد، ق دم اقتراح كذلت بأن تقدم  وفي .الشرط لهذا واالمتثال النظام تنفيذ النامية للبلدان بالنسبة الصعب من سيجعل
 .الركاب عن المسبقة المعلومات نظم إنشاءالمساعدة للدول النامية لكي تتمكن من  يكاواإل

عمال بالتشريعات الوطنية  الركاب عن المسبقة للمعلومات نظام بءنشاءوفيما يتصل بالمقترحات التي تقضي  (ب )
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أعاد الفريق  ،يكاوواإلالنقل الجوي الدولي  واتحاد، الجمارت العالميةمنظمة وضعتها  التيوبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية 

 لنظمالقواعد القياسية  تتضمن توجيهيةال مبادئال هذ  أن إلى لإلشارةصياغة النص ووافق على إدراج مالحظة جديدة 
 المسبقة عن الركاب. المعلومات

المسبقة عن الركاب. وفي هذا الصدد أعرب الفريق ة التفاعلي معلوماتالالتوصية بالنظر في استخدام  ينبغي (ج )
 ,(WP/6) عن تفضيله للنص المقترح في

 ليست ضرورية. 10-9وصية الجديدة المقترحة تاتفق الفريق على أن ال (،WP/6)وعند نظر  في ورقة العمل    3-2-6

، لكن بعد إدخال تعديالت على 7-9، واقق الفريق على التوصية الجديدة (WP/11)وعند نظر  في ورقة العمل     3-2-7
 النص.

فيما يتصل بمفهوم "النافذة الوحيدة" لنظم تبادل معلومات  (WP/9)االقتراح الوارد في ورقة العمل  أيد الفريقو    3-2-8
، نظرا تعري  منفصل للنافذة المفتوحة المتعلقة ببيانات الركاب الفريق على أن ينبغي وضعولكن كتوصية. ووافق  الركاب،

 نقل البضائع.الختالفها عن التعري  القائم الذي ينطبق تحديدا على 

مقترح فأيد االقتراح الوارد في ورقة العمل النظر في االقتراحات المتعلقة بالفصل التاسع الجديد الوواصل الفريق    3-2-9
(WP/12)  22-9تعديل يقضي بـءدراج التوصية ة" في الملحق التاسع، لكن مع لكترونيالذي يحدد نظاما جديدا "لنظم السفر اإل 

 .20-9كفقرة فرعية )هـ( في إطار الفقرة 

، المرتبطة هي أيضا بالفصل التاسع الجديد المقترح، أيد الفريق االقتراحات (WP/13)نظرها في ورقة العمل  وعند  3-2-10
( بحيث تصبح قاعدتان 1-26-0و 26-9 ترحتان)الفقرتان الجديدتان المق 2-49-3و 49-3برفع مستوى الفقرات الحالية 

في الملحق التاسع، ولكن مع قدر  27-9قياسيتان، مع إضافات هامشية على كلتيهما، كما أيد الفريق إدراج توصية جديدة 
كبير من إعادة الصياغة للنص المقترح لتوضيح أي الدول ينبغي أن تنخرط في التعاون فيما يتصل بتبادل البيانات الخاصة 

 الركاب. بسجل أسماء

ر" في، أيد الفريق االقتراح بءدراج فرع جديد ) (، تحت (WP/10) وعند النظر في ورقة العمل  3-2-11 الفصل  عنوان "القصَّ
نة في هذا الفصل الجديد، ولكن مع بعو التعديالت. وبعد مالثالث من الملحق التاسع، وأيد كذلت التوصية المقترحة المتض

عادة الصياغة، وافق الفريقو  إخضاع االمر لبعو المناقشة أن الفقرتين المقترحين في الفصل الخامس ينبغي أن على  أيضا ا 
جديدة  بءدراج تعاري  أيد الفريق االقتراحاتكما جاء في ورقة العمل. وأخيرا  تصبحا قاعدتين قياسيتين وليس توصيتان،

جديدة في كلتا الحالتين، وتعديالت طفيفة على النص. " في الفصل األول، مع "مالحظات" بغير المصحو لـ"المرافق" و"الطفل 
وبعد مناقشة لالقتراح تناولت إدراج تعري  جديد أيضا لمصطلح "قاصر" في الفصل األول، قرر الفريق أنه ينبغي التوصية 

ري  من ورغم ذلت، تمت صياغة تعري  جديد. ولكن نظرا لالختال  في اآلراء بشأن إدراج تع بءدراج التعري  في النص.
عدمه، تم التوصل إلى قرار يقضي باإلدراج، بعد إجراء عملية تصويت برفع االيدي أيد فيه عشرة أعضاء إضافة التعري  في 
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عدد األعضاء المؤيدين إلدراج حين عارضه سبعة أعضاء. وخالل مرحلة قراءة التقرير، أعرب بعو األعضاء عن قلقهم إ اء 
إعادة النظر في مدى مالءمة إدراج التعري  علما بأنه ليست هنات أغلبية واضحة بين  التعري  لكلمة "قاصر"، ساعين إلى

 أعضاء الفريق الحاضرين تدعم اإلدراج. وأعرب أعضاء آخرون عن قلقهم إ اء إعادة فتح المسألة في مرحلة قراءة التقرير.

وصية جديدة في الفصل الثالث المعني بالمراقبة أيد الفريق االقتراح بءضافة ت (،WP/14)فيما يتصل بورقة العمل و   3-2-12
 اآللية على الحدود، مع إدخال تعديل طفي  على إحدى الفقرات.

( WP/15)فني، أنه ليس بمقدور  تأييد المقترحات المبينة في ورقة العمل  ذي طابع وقرر الفريق كذلت، بعد نقاش  3-2-13

في المسألة  النظر في إدخال تعديالت على الملحق التاسع قبل أن ينظر فريق خبراء أمن الطيران  نظرا ألنه من السابق ألوانه
المسألة ولفت انتبا   اتحاد النقل الجوي الدولي في تدارسبذلها ريق أعرب عن تقدير  للجهود التي ويخضعها للمداولة. بيد أن الف

ل الجوي الدولي سحب الورقة، بعد أن الحظ االقتراح الذي قدمته بعو الوفود ونتيجة لهذ  المناقشة، قرر اتحاد النق الفريق لها.
 أثناء المناقشة بتنسيق اآلراء المثارة في الورقة مع فريق خبراء أمن الطيران.

، لم يتمكن الفريق من تأييد االقتراح الوارد في الورقة لكنه قرر تعديل الفقرة (WP/16وعند مناقشته لورقة العمل )  3-2-14
 نص تشير إلى اإلبقاء على المستندات الم يفة ألغراو إنفاذ القانون.الالموجودة حاليا بءضافة عبارة في نهاية  3-35-1

ألن ما تنص عليه  3-48-3الموجودة حاليا وفي أثناء مرحلة قراءة التقرير، قرر الفريق أنه ينبغي حذ  الفقرة   3-2-15
 المتعلقة بتبادل بيانات الركاب التي أوصى باعتمادها خالل هذا االجتماع.أصبح متعارضا مع النصوص 

 من جدول األعمال.  3وترد نسخة للنص الذي وافق عليه الفريق في مرفق التقرير بشأن البند     3-3

 

----------- 
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 المرفق
 

 [WP/2ورقة العمل  انظر] الملحق التاسع كما يلي يعدَّل  -1
 وأمتعتهم ومغادرة األشخاص دخول — الثالث الفصل

...... 

 إلصدار أو وثائق السفر الجوا ات إصدار طلبات الستالم للجمهور مفتوحة مرافق إنشاء المتعاقدة للدول ينبغي — توصية 3-15

 .تلت وثائق السفر الجوا ات

 أو تجديدها أو وثائق السفر الجوا ات إصدار طلبات لتقديم بالشفافية تتسم إجراءات وضع المتعاقدة الدول على يجب 3-16

 .الطلبات تلت يقدموا أن المحتمل من الذين لألشخاص الطلب عند متاحة شروطها تص  التي المعلومات تجعل أن ويجب تبديلها،

...... 

 التأشيرة، صالحية مدة انتهاء قبل انتهت قد ال ائر وثيقة سفر سفر جوا  صالحية فيها تكون التي الحاالت في — توصية 3-53

وثيقة   السفر جوا  إليها متقدّ  يقدم عندما صالحيتها انتهاء تاريخ حتى التأشيرة قبول مواصلة التأشيرة التي أصدرت للدولة ينبغي
 لل ائر.  السفر الجديدة

...... 

 الموظفين على يجب للفحص، فردية بصورة األخرى الرسمية سفرهم وثائقو  سفرهم جوا ات والمالحون الركاب ميقدّ  أن بعد 3-55

 .فحصها فور — خاصة فردية حاالت في إال — الوثائق تلت يعيدوا أن المعنيين العموميين

...... 

 بالحركة المتعلقة والخدمات التسهيالت—  المطارات الدولية — السادس الفصل

...... 

 شهادات تصدر أن األخرى الدول عمالت تصدير أو استيراد على قيودا تفرو التي المتعاقدة للدول ينبغي — توصية 6-47

 التي العمالت معهم يحملوا بأن المسافرين لهؤالء تسمح وأن دخولهم، عند المسافرين حو ة في التي األجنبية العمالت مبالغ توضح

 .الغرو نفس يخدم السفر وثيقة أو السفر جوا  على العملة إثبات أن كما .الدولة مغادرة الشهادات قبل تلت تقديم عند أدخلوها
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 الدخول من الممنوعين األشخاص بإعادة المتعلقة الوثائق ألشكال مقترح نموذج  - ٩ المرفق

 (7-5البند  انظرمحتالون ) يقدمها التي ائقالوث المزورة أو أو المزيفة أو التدليسية السفر بوثائق المتعلق الكتاب

...... 
 الشخصية تحقيق بطاقة أو ةالم يف/ةالمدلس/ةالم ور  وثيقة السفر السفر جوا  من نسخة فوتوغرافية بهذا مرفق

 محتالون. يقدمها التي الشخصية /بطاقة تحقيقوثيقة السفر السفر جوا  أو الم يفة/المدلسة/الم ورة
 رقم الوثيقة:

 الدولة المصدرة للوثيقة:
 أنه: ي عم شخص بواسطة أعال  الوثيقة است خدمت

 اللقب:
 االسم أو أسماء الشهرة:

 تاريخ الميالد:
 مكان الميالد:

 الجنسية:
 اإلقامة:

 .والدولة( المدينة الرحلة( من )اسم )رقم الرحلة على المطار( مطار )اسم )التاريخ( إلى  بتاريخ وصل الشخص هذا
...... 

...... 
 للتسهيالت وطني برنامج نموذج —  12 المرفق
...... 

 واإلدارة التنظيم -3

معًا.  الهيئتين أو أو و ارة النقل المدني سلطة الطيران عاتق على للتسهيالت الوطني البرنام  عن الرئيسية المسؤولية تقع 3-1
 مثل: األخرى الهيئات أو المشاركة الفعالة للو ارات يتطلب البرنام  هذا أن نجاح إال

  الهجرة    الجمارت

 التأشيرات/وثائق السفر جوا ات السفرسلطات إصدار    الخارجية الشؤون

 العامة الصحة   البيئة/ال راعة

 الهوية إصدار بطاقات سلطات  ومكافحة المخدرات األمن
 الصحي الحجر    السياحة
...... 

 
 
 
 

صورة فوتوغرافية 
 كانت متوفرة إذا
 



FALP/9 Report 

 مرفق 
3A-3  من جدول األعمال 3التقرير عن البند   

 

 للتسهيالت وطني برنامج إنشاء -4

...... 

 التنفيذ مهام شيكاغو اتفاقية متطلبات
......  

 والهجرة الجمارت إجراءات — والعشرون الثالثة المادة
 ممكنا ترا  الذي الحد إلى تضع، بأن متعاقدة دولة كل تتعهد
 المتعلقة والهجرة لجمارتإجراءات ا العملية، الوجهة من

 أو رقرّ ت   قد التي العمل ألساليب طبقاً  الدولية الجوية بالمالحة
 . ...االتفاقية هذ  بمقتضى آلخر وقت من بها يوصى

 إلجراءات المالئم، النحو على والتعديل، اإلنشاء -
 مع لمواءمتها في المطارات قةوالهجرة المطبّ  الجمارت

 في عليها الدولية المنصوص القواعد والتوصيات
 .التاسع الملحق

 وثائقلو  السفر لجوا ات الوطني اإلصدار وتأييد دعم -
 في المحددة اإليكاو مواصفات بموجب األخرى السفر
 .آليا المقروءة السفر وثائق -Doc 9303  الوثيقة

......  

 
 [WP/3عمل ورقة ال انظر] كما يلي الفصل الثالث ،الملحق التاسع يعدل -
 
تحقيق الشخصية وبيانات يجب على الدول المتعاقدة عند إصدار جوا ات غير مقروءة آليًا، أن تضمن تطابق بيانات  3-14

 Doc الوثيقة إصدار الوثيقة ونموذج صفحة البيانات مع مواصفات "الخانات البصرية" المنصوص عليها في الج ء الرابع من

. ويجب ملء "الخانات المقروءة آليًا بعبارات مثل "هذا الجوا  غير مقروء آليًا" أو أي بيانات أخرى لمنع إدخال الرمو  9303
 .آليًا في تلت الخانات عن طريق الت ويرالمقروءة 

...... 
ا عليهن يتعيّ  لألعمال، فءنهاعندما تقوم الدول المتعاقدة بءصدار الجوا ات ألغراو السياحة أو السفر  –توصية  3-18

صالحة لالستعمال لمدة خمس سنوات على األقل، ولعدد غير محدود من  الجوا ات تلتعادة النص على أن  على الدول
 الرحالت، وللسفر إلى جميع الدول أو األقاليم.

نظرًا لكون الوثائق محدودة المدة، ونظرًا لتغير مظهر صاحب الجوا  مع مرور الوقت، فءنه ينصح  – 1مالحظة  
 بأال تتجاو  مدة صالحية الجوا  عشر سنوات.

يمكن أن تكون فترة سريان جوا ات السفر الخاصة بالطوارئ والدبلوماسية والمهام الرسمية وغير ذلت  – 2مالحظة  
 أقصر من مدة صالحيتها لالستعمال.من جوا ات األغراو الخاصة 
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نظرًا للتغّير السريع في مظهر األطفال، فءنه ينصح بأال تتجاو  مدة الصالحية خمس سنوات فيما  - 3مالحظة  

 بجوا ات السفر الخاصة باألطفال. يتعلق
 [WP/4ورقة العمل  انظر] على النحو التالي الفصل الثالثالملحق التاسع،  تعديل -3

 وغيرها من وتأشيراتها المقروءة آلياً  جوا ات سفرهاينبغي للدول المتعاقدة أن تضع البيانات البيومترية في  - ٩-3التوصية 
، وذلت باستخدام تكنولوجيا واحدة أو أكثر من التكنولوجيات االختيارية لخ ن الرسمية التي تصدرهاً  المقروءة آليا سفرالوثائق 

والبيانات المطلوبة . وثائق السفر المقروءة آلياً  ،Doc 9303البيانات الستكمال منطقة القراءة اآللية كما هي محددة في الوثيقة 
المخ ونة في الخلية السليكونية للدائرة المتكاملة هي نفس البيانات المطبوعة على صفحة البيانات، أي البيانات التي تحتوي 
عليها منطقة القراءة اآللية  ائدة الصورة الفوتوغرافية الرقمية. وتكون صورة )صور( بصمات األصابع و/أو صورة )صور( 

ت بيولوجية اختيارية بالنسبة للدول المتعاقدة الراغبة في استكمال صورة الوجه بقياس بيولوجي آخر في جوا  الق حية قياسا
 السفر. وتقوم الدول المتعاقدة التي تدم  بيانات بيومترية في جوا اتها المقروءة آليًا بخ ن البيانات السليكونية للدائرة المتكاملة،

 .، ومبرمجة وفقًا لهيكل البيانات المنطقي الذي حددته اإليكاوISO/IEC 14443امتثااًل للقاعدة 
 

 ال تصلح إلدراج البيانات البيومترية في التأشيرات 9303الوثيقة  –مالحظة 
 
 [WP/5ورقة العمل  انظر] على النحو التالي 2المرفق الملحق التاسع، يعدل  -4

 قائمة الركاب —( 2المرفق )
 

 

 قائمة الركاب 
 

  ............................................................................................................................................................... الطائرةمشغل 
 

  ....................................التاريخ   ........................  رقم الرحلة  ..................................................... *عالمات الجنسية والتسجيل
 

  ........................................................ نقطة الن ول من الطائرة  ......................................................... نقطة الصعود إلى الطائرة
 )المكان( )المكان( 

  

 لالستعمال الرسمي فقط الستعمال مشغل الطائرة فقط الجنسية اللقب والحرو  األولية من االسم

   ...........................................................................   .............................................................   ....................................................  

   ...........................................................................   .............................................................   ....................................................  

   ...........................................................................   .............................................................   ....................................................  

   ...........................................................................   .............................................................   ....................................................  

 

  ...........................................................................   .............................................................   ....................................................  

  ...........................................................................   .............................................................   ....................................................  

  ...........................................................................   .............................................................   ....................................................  

  ...........................................................................   .............................................................   ....................................................  
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 بوصة( X 4/3 11بوصة  8 4/1)أو  مم X 297مم  210 المستنديجب أن يكون حجم   
 ذلت. ستكمل فقط عندما تطلب الدولةي   *  

   

 .واحدة فقط، بما يتماشى مع وثيقة السفر التي قدمها المسافرجنسية  ِذكريجب جنسية، ن م أكثرحالة حيا ة في  -مالحظة 
 [WP/6,9,11,12,13العمل  اتورق انظر] :الملحق التاسع يعدل -5
 

 التعاريف والمبادئ العامة –األول الفصل 

 التعاري  - أ
 

إيداع طلبات السماح  تيحت ،األرومةذات المألوفة  الورقية ةبديلة للتأشير عملية آلية  –( ETSة )لكترونينظم السفر اإل 
 بسفر الركاب إلى دولة ما، وقبولها والتحقق منها.

نقل الركاب بالجو بءيداع معلومات الركاب  أنشطة لألطرا  المشاركة فييسمح  تسهيل – بيانات الركابل النافذة الوحيدة
من سجل أسماء الركاب( المسبقة عن الركاب أو المعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب أو  المعلومات الموحدة )أي

ها فرضت التيكافة المتطلبات التنظيمية المتعلقة بدخول الركاب وخروجهم ب الوفاءخالل نقطة إدخال بيانات، بغرو 
 مختلفة تابعة للدولة المتعاقدة.ات هيئ

لومات المسبقة عن الركاب أو المع نقل ابهلبيانات الركاب المنوط  النافذة الوحيدةكون تال يشترط بالضرورة أن  –مالحظة 
 ألغراو تبادل سجل أسماء الركاب.  ةالمستخدم الجهةنفس  يه لتفاعلية المسبقة عن الركابومات االمعل

 
 

 بوصة( 8 4/1مليمتر ) 210
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 نظم تبادل معلومات الركاب التاسع:الفصل 
 عام - أ

المعلومات المسبقة ب البيانات  الخاصة  تبادلعلى مشغلي الطائرات ينبغي للدول المتعاقدة التي تشترط  -  توصية    9-1
و/أو سجالت أسماء الركاب أن تنشئ مرفقا للنافذة المفردة لبيانات  الركابعن الركاب أو المعلومات التفاعلية المسبقة عن 

لنقل البيانات لكل فئة عن طريق نقطة إدخال مشتركة الموحدة تيح لألطرا  المعنية إيداع المعلومات يالركاب لكل فئة بيانات 
 سلطة القضائية.منطقة المشمولة باللالستيفاء جميع الشروط الخاصة بمعلومات الركاب والطاقم ل

كان ذلت مالئما وحسب االقتضاء، توفير  حيثماينبغي للدول المتعاقدة ومشغلي الطائرات،  – توصية  3-48-10   9-2
لتحليل أي توق  أو عطل للنظام  (على مدار الساعةطيلة ساعات اليوم وطيلة أيام األسبوع )الدعم التشغيلي والفني 

 العودة للعمليات المعتادة بأسرع ما تيسر عمليا.ومعالجته/التعامل معه حتى تتسنى 
 
ة لإلبالغ ول المتعاقدة ومشغلي الطائرات استحداث وتطبيق إجراءات مناسبللديتعين على  – توصية    3-48-11  9-3

 .عن عمليات الصيانة المبرمجة لنظم المعلومات ولحاالت توق  النظم أو تعطله
 
عند  على مدار الساعةيتعين على الدول المتعاقدة ومشغلي الطائرات توفير مستوى معقول ) – توصية  3-49-1    9-4

  الدعم فيما يتعلق بالجهات التي يمكن االتصال بها.  ( مناالقتضاء
 المعلومات المسبقة عن الركاب – ب
 
تقديم معلومات مسبقة عن ل أراضيهامشغلي الطائرات العاملين في  أـن تنشئ نظاما كل دولة متعاقدة تل م يجب على  9-5

 .المختصة إلى السلطة الوطنية الركاب
 

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

( )"اللجنة"( بمغادرة 2011) 1989( و1999) 1267اكتشا  حاالت قيام األفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عماًل بالقرارين 
أراضيها، أو محاولة دخول تلت األراضي أو عبورها على متن طائرات مدنية، ويهيب كذلت بالدول األعضاء أن ت طلع اللجنة 

ى أي عملية من هذا القبيل يقوم بها هؤالء األفراد، سواء لغرو مغادرة أراضيها أو محاولة دخولها أو عبورها، وأن تنقل هذ  عل
 المعلومات إلى دولة اإلقامة أو الجنسية على حسب االقتضاء ووفقًا للقانون الداخلي وااللت امات الدولية".  

معلومات المسبقة عن الركاب في تشريعاتها الوطنية يجب أن تتقيد بالمعايير على كل دولة متعاقدة تدخل نظام ال   3-48
 بشأن نقل المعلومات عن الركاب.المعتر  بها دوليا 

بما يتناسب من تدابير قانونية /  مدعومالكل دولة متعاقدة  عن الركابالمسبقة المعلومات يجب أن يكون نظام     9-6
وأن يتماشى/ يتواءم مع القواعد مراسيم( سبيل المثال ال الحصر التشريعات واللوائح وال ل ذلت علىابالسلطة القانونية )مث

 القياسية المسلم بها دوليا لنظام المعلومات المسبقة عن المسافرين.
، وأعضاء الطاقم للمسافرين ةيانات الشخصيالبالمعلومات ينطوي على تدوين  عن الركاب ةالمسبق نظام المعلومات -1مالحظة 

ا إلى وكاالت مراقبة الحدود إلكترونيفضال عن تفاصيل الرحلة على يد مشغل الطائرة قبل المغادرة. ويجري نقل هذ  المعلومات 
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ة الطائر أو ر المعلومات المفصلة بشأن المسافرين والطاقم مسبقا قبل مغاد تلقي يتموبالتالي  في بلدان المقصد أو المغادرة. 
  وصولها.

هي رسائل  لتبادل اإللكتروني للبيانات ألغراض اإلدارة والتجارة والنقلاألمم المتحدة لنظام الركاب في إطار رسائل  – 2مالحظة 

ة( . ويتألف النظام من مجموعة من المعايير والتوجيهات والمبادئ لكترونيوضعت خصيصا لمعالجة الرسائل المتعلقة بقائمة الركاب )اإل

ة مستقلة. وقد اتفقت منظمة إلكترونيبين نظم معلومات  يا، وال سيما تلك المتعلقة بالتجارة في السلع والخدماتاإلرشادية المتفق عليها دول

بصفة مشتركة على حد أقصى من بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب ينبغي  يكاوالجمارك العالمية واتحاد النقل الجوي الدولي واإل

، المستخدم لنقل مثل نظام األمم المتحدة للتبادل اإللكتروني للبيانات ألغراض اإلدارة والتجارة والنقلرسائل الركاب في إطار إدماجه في 

هذه البيانات عن طريق مشغلي الطائرات إلى وكاالت مراقبة الحدود في بلد المقصد أو المنشأ. ومن المتوقع أن يجري استكمال هذه 

 .(XML) ةالترميز الموسعلغة ل لتطبيقات الحاسوبيةا المعايير بأساليب حديثة للرسائل، من قبيل

نظام األمم المتحدة للتبادل اإللكتروني للبيانات ألغراو لركاب في إطار الحالية، فءن رسائل   ا نظرا لبنيتها   - 3مالحظة 
  ,لن تصلح لالستخدام في الطيران العام اإلدارة والتجارة والنقل

مبادئ المعتر  بها دوليا للمعلومات المسبقة عن الركاب يجري حاليا تعريفها من خالل الالقواعد القياسية  – 4مالحظة 
 . يكاولمنظمة الجمارت العالمية واتحاد النقل الجوي الدولي واإل التوجيهية

تنظر في أن تنفيذ نظام للمعلومات المسبقة عن الركاب  ألغراوسن تشريعات لكل دولة متعاقدة تقوم بينبغي - توصية    9-7
الهيئات المعنية، وتحدد المجموعة المشتركة من عناصر بيانات المعلومات  تلبي احتياجات كافة وضع تشريعات موا ية/مواكبة
لمنطقة سلطتها القضائية وفقا لمعايير تركيب الرسائل وتعّين هيئة حكومية لتلقي بنانات  المسبقة عن الركاب المطلوبة
   .نيابة عن الهيئات األخرى المعلومات المسبقة عن الركاب

تطلب سوى المعلومات  أال الدول المتعاقدة د ما يجب نقله من معلومات مثِبتة للهوية عن الركاب، يجب علىيعند تحد   9-8
. ويجب التقيد، فيما يتعلق 9303شروط المحددة المبينة في الوثيقة آليا، بموجب ال ةوثائق السفر المقروءالمتاحة في 

نظام األمم المتحدة للتبادل اإللكتروني للبيانات رسائل الركاب في إطار في ت المطلوبة، بالشروط المحددة الواردة بالمعلوما
 كما ترد في المبادئ التوجيهية. ألغراو اإلدارة والتجارة والنقل

ى الدول المتعاقدة التي تطبيق برنام  جديد للمعلومات المسبقة عن الركاب، يجب علسعيها لعند  -توصية  3-48-3    9-9
فيما يتصل بشروط عناصر البيانات أن تكفل أن عناصر  1-48-3ليس بمقدورها االمتثال بصورة كاملة باألحكام الواردة في 

نظام األمم المتحدة للتبادل اإللكتروني للبيانات رسائل الركاب في إطار البيانات التي تم تعريفها على أنها قابلة لإلدراج في 
، أو أن تتبع عملية طلب حفظ البيانات هي وحدها المدرجة في متطلبات البرنام  الوطني و اإلدارة والتجارة والنقلألغرا

 القاعدة القياسية.لمنظمة الجمارت العالمية ألي خروج عن 
 يمكنها قبول عند تطبيق برنام  جديد للمعلومات المسبقة عن الركاب، يجب على الدول المتعاقدة التي ال توصية    3-48-3

نظام األمم المتحدة للتبادل اإللكتروني للبيانات ألغراو اإلدارة رسائل الركاب في إطار البيانات المنقولة وفقا للشروط المحددة ل
أعال  عليها أن تستشير  1-48-3باستخدام األساليب القياسية للصناعة في نقل الرسائل كما ترد في  والتجارة والنقل

نظام األمم المتحدة للتبادل رسائل الركاب في إطار المستخدمين بشأن اآلثار التشغيلية والتكلفة المالية المتكبدة لتغيير 
 .ومحتواها إلى الشكل البديل المنشود اإللكتروني للبيانات ألغراو اإلدارة والتجارة والنقل



FALP/9 Report 

 مرفق
من جدول األعمال 3التقرير عن البند    3A-8 

 
ينبغي للدول المتعاقدة أن تسعى إلى الحد من عدد مرات نقل بيانات الركاب المسبقة ألي رحلة  –توصية  3-48-4    9-10

 بعينها.
، فعليها إحدى الدول المتعاقدة تبادل البيانات عبر نظام البيانات المسبقة عن الركاب إذا طلبت –توصية   3-48-6    9-11

، وتع ي  تسهيالت أيو أن تطلب، بأقصى ما يمكن، الحد من األعباء التشغيلية واإلدارية الواقعة على مشغلي الطائرات
 الركاب في نفس الوقت.

مشغلي المطارات عند حدوث أي خطأ في النظام ينبغي أن تمتنع الدول المتعاقدة عن فرو غرامات وج اءات على     9-12
 نقل البيانات الفاسدة إلى السلطات العامة وفقا لنظم المعلومات المسبقة عن الركاب.عدم نقل البيانات أو يمكن أن ينجم في 

بقة للركاب أن ا من خالل نظام المعلومات المسإلكترونييجب على الدول المتعاقدة التي تشترط تقل بيانات الركاب  .    9-13
 .تشترط كذلت وجود قائمة ركاب ورقية

 .نظامًا تفاعليًا للمعلومات المسبقة عن الركاب أن تضع ينبغي لكل دولة عضو – توصية    9-14
 يجب على الدول المتعاقدة الساعية إلى تطبيق نظام للمعلومات المسبقة عن الركاب أن: – توصية    9-15

المترتبة على مشغلي الطائرات والبنية التحتية الفنية وذلت باستشارة مشغلي الطائرات قبل تسعى إلى تقليص اآلثار     (أ 
 وضع النظام المعني وتنفيذ ؛

تتعاون مع مشغلي الطائرات في وضع نظم للمعلومات المسبقة عن الركاب تتكامل مع واجهة مراقبة المغادرة     (ب 
 للمشغلين؛

منظمة الجمارت العالمية بنظم المعلومات المسبقة للمسافرين التي اعتمدتها  تمتثل، للمبادئ اإلرشادية الخاصة      (ج 
 واتحاد النقل الجوي الدولي عندما تطلب هذ  المعلومات يكاوواإل

 
يجب أن يكون لدى الدول المتعاقدة ومشغلي المطارات ونظم معلومات الركاب، بما في ذلت  – توصية   3-48-9    9-16

جراءات تحد من التعويق  في حالة توق  النظام أو نظم المعلومات المسبقة عن الركاب، القدرة على التشغيل المستمر، وا 
  تعطله.

 ةلكترونينظم السفر اإل    -ج
للسفر أن تدم  نظام التحقق قبل السفر مع   إلكترونيينبغي للدول المتعاقدة التي تلتمس استحداث نظام  –توصية     9-17

 نظام للمعلومات المسبقة عن الركاب.
ن هذا األمر الدول من إدماج مع نظم مراقبة إقالع الخطوط الجوية باستخدام معايير إرسال البيانات يمك  س–مالحظة  -11

ة الدولية، لكي تتمكن من توفير استجابة في ال من الحقيقي لمشغلي الطائرات حتى يتمكن من التحقق من وفقا للمبادئ التوجيهي
 صحة اإلذن بالسفر للمسافرين أثناء عملية تسجيل األمتعة.

 
 يجب عليها أن: إلكترونيالدول المتعاقدة الساعية إلى تطبيق نظام سفر  –توصية     9-18
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ا. وينبغي للدولة أن إلكترونية محكمة إليداع الطلبات تسمح بتقديم طلبات اإلذن بالسفر إلكترونيتكفل وجود منصة  (أ 
ا وذلت للحد من فرص الباعة من األطرا  الثالثة إلكترونيتوضح أن هذ  المنصة هي الوسيلة المفضلة لتقديم الطلبات 

 غير الرسمية الذين قد يفرضون رسما إضافيا ألغراو إيداع طلبات األفراد.

 
تساعد األفراد على تفادي األخطاء عند تعبئة استمارة تقديم  مثبتة في التطبيق تضع في متناول مقدمي الطلبات أدوات  (ب 

، لكترونيالطلب، بما يشمل تعليمات واضحة تخص الجنسيات التي ينطبق عليها شرط الحصول على إذن السفر اإل
 جب جنسيتهم أو/ونوع مستندهم(. وعدم السماح بمعالجة طلبات الركاب غير المؤهلين )بمو 

 تستحدث نظام للتدقيق اآللي المستمر لقوائم التحذيرات ذات الصلة. (ج 

 للركاب بدال من منحهم موافقة ورقية بالسفر. لكترونيتوفر سبل اإلبالغ اإل (د 

 الدولة.تكفل أن المعلومات المطلوبة من المسافرين سهلة الفهم وفقا للقوانين واللوائح الوطنية السارية في   (ه 
ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع جدوال للتطبيق يتيح الفرصة للتوعية بخصوص التغييرات المقبلة  –توصية     9-19

للتواصل بعدد من اللغات بالتعاون مع الحكومات األخرى، وصناعة الطيران وخطوط الطيران  تويبني استراتيجيا
 .لكترونيالسفر اإلومنظماته بغرو اإلبالغ عن التطبيق المتوقع لنظم 

 
ينبغي للدول المتعاقدة أن تتيح فترة لالمتثال عن علم بعد حلول موعد التطبيق األولي، حيث يسمح للركاب  –توصية    9-20

بالدخول في البلد ولكن مع إخطارهم بالمتطلبات الجديدة. من خالل تو يع منشورات تتضمن المتطلبات الجديدة على سبيل 
 المثال.

أن يبلغ الركاب بهذا الشرط  لكترونيبغي لمشغل الطائرات الذي يقدم خدمات نقل إلى دولة تشترط نظام السفر اإلين   9-21
 عند الحج  وأن يلتمس تمديد فحص التحقق إلى نقطة المصدر بدال من الج ء األخير من السفر قبل الدخول إلى بلد المقصد.

بين مشغلي  والعالقةالمتوفرة لمشغل الطائرات في التسجيل التعاقبي للركاب سو  يعتمد ذلت على القدرات  -مالحظة 
 الطائرات.

 سجالت أسماء الركاببيانات  –دال 
أن توائم متطلبات  سجل بيانات الركاب بيانات الحصول علىدولة متعاقدة تشترط  كلتوصية . يجب على     9-22  3-49

مبادئ توجيهية لبيانات سجالت أسماء  9944 يكاووثيقة اإلبادئ التوجيهية الواردة في البيانات ومعالجتها لهذ  البيانات مع الم
( الذي نشرته منظمة الجمارت PNRGOV) النموذج الموحد لنقل البياناتالركب في المادة اإلرشادية المتعلق بنقل الرسائل في 

 واتحاد النقل الجوي الدولي. يكاوعليه والذي أقرته اإلوأدخلت تحديثات  العالمية
نقل بيانات سجالت أسماء الركاب يجب عليها أن تنظر في األخذ ب التي تشترط  الدول المتعاقدة عندما تحدد   9-22-1

نظام األمم المتحدة للتبادل اإللكتروني للبيانات رسائل الركاب في إطار رسالة النموذج الموحد لنقل البيانات القائمة على تطبيق 
 .إلى الحكومات ةمن الخطوط الجويلنقل البيانات رئيسية كطريقة  غراو اإلدارة والتجارة والنقلأل
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ة قياسية اعتمدتها بصفة مشتركة منظمة الجمارت العالمية إلكترونيهي رسالة  رسالة النموذج الموحد لنقل البيانات – 1مالحظة 

واتحاد النقل الجوي الدولي. وحسب طبيعة نظم الرقابة على الحج  والمغادرة المعمول بها لدى المشغل الجوي، يمكن  يكاوواإل
 إعطاء عناصر محددة من البيانات.

 
دارة الجمارت لدعم  - -2مالحظة  ال يقصد بهذا الحكم أن يبطل أو يحل محل الرسائل المتبادلة بين مشغلي الطائرات وا 

 ارات المحلية.عمليات المط
 
يجب على الدول المتعاقدة التي تشترط الحصول على بيانات سجل أسماء الركاب أن تراعي األثار المترتبة  –توصية     9-23

ا، داخل نظمها الوطنية وفي الدول إلكترونيعلى الخصوصية الفردية للبيانات جراء جمع البيانات سجالت أسماء الركاب ونقلها 
اء. ومتى كان ذلت ضروريا، ينبغي للدول المتعاقدة التي تشترط هذ  البيانات والدول التي تفرو قيودا األخرى على حد سو 

 على تبادل البيانات أن تتعاون على نحو مبكر لمواءمة المتطلبات القانونية.
 

 التعريفات والمبادئ العامة األول:الفصل 
 التعريفات - أ

يشترط بالضرورة أن يكون هذا الشخص والد القاصر أو ولي . شخص بالغ مسافر برفقة قاصر. وال المرافق -12
 أمر .
يجدر مالحظة أنه قد يقتضي األمر تطبيق هذا التعري  في ضوء أي الت ام ناجم عن تطبيق اللوائح  –مالحظة  -13

 الوطنية على عمليات التفتيش على الحدود.
السارية تنص على بلوغ سن  وانينعاما إال إذا كانت الق 18عن القاصر هو أي شخص يقل عمر   –لقاصر ا -14

 الرشد قبل ذلت.
 . القاصر المسافر دون رفقة أو المسافر في رفقة قاصر آخر.القاصر غير المصحوب -15

يجدر مالحظة أنه قد يقتضي األمر تطبيق هذا التعري  في ضوء أي الت ام ناجم عن تطبيق اللوائح  –مالحظة  -16
 الوطنية على عمليات التفتيش على الحدود.
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 الفصل الثالث:
 رصَّ الق   -فاء 

.......         

يجب على الدول المتعاقدة أن تكفل أن سلطاتها العامة مدربة لمراعاة رفا  القصر، سواء كانوا برفقة مسافر  –توصية  3-81
 آخر أو بدونها.

يجب على الدول المتعاقدة أن تكفل أن مشغلي الطائرات يوفرون ما يكفي من التدريب لموظفيهم على  – توصية  3-82
 األرو وموظفي مقصورة الركاب في التعامل مع القصر.

يجب على الدول المتعاقدة ومشغلي الطائرات أن يقوموا، متى تيسر ذلت عمليا، بتبادل المعلومات بشأن نقطة  –توصية  3-83
 ( االتصال الدائمة المناسبة التي يمكن أن ت َوجه لها المسائل المتعلقة برفا  القصر.)نقاط

ينبغي للدول المتعاقدة أن تكفل، متى سمحت بذلت القيود الخاصة بخصوصية وحماية البيانات، قيام مشغلي  – توصية 3-84
 الطائرات بءثارة أي شواغل تتعلق برفا  القصر لدى السلطات العامة.  

قاصر غير مصحوب في رعاية السلطة العامة المختصة في أول أي ينبغي للدول المتعاقدة النظر في وضع  – توصية 3-85
 فرصة مناسبة إذا كانت هنات شواغل كبيرة بشأن رفا  القاصر غير المصحوب يتعذر تسويتها بسرعة.

يضع مشغلو الطائرات برنامجا للتعامل مع القصر غير ينبغي للدول المتعاقدة أن تتخذ التدابير المناسبة التي تكفل أن  3-86
 المصحوبين المنوط بهم اإلشرا  عليهم.

بسفر األطفال دون سن مشغلو الطائرات  تدابير المناسبة التي تكفل أن ال يسمحينبغي للدول المتعاقدة أن تتخذ ال   3-87
 الخامسة بدون مرافق. 

 
 والمبعدين الدخول من الممنوعيناألشخاص  الفصل الخامس:

  الدخول من الممنوعيناألشخاص   - ب
 

........ 
عندما يكون رفو شخص غير مقبول يتعلق بقاصر غير مصحوب، يجب على الدولة التي تقوم باإلبعاد أن ....  5-11-2

 المقصد.أن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة وجود ترتيبات مالئمة للقاصر في نقطة المغادرة والعبور ونقطة 

 عندما يكون إبعاد شخص غير مقبول يتعلق بقاصر غير مصحوب  5-18-2
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 [WP/14ورقة العمل  انظر]من الملحق التاسع على النحو التالي  يعدل الفصل الثالث – 7
 

 تفتيش وثائق السفر -1
 
ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تنظر في استحداث نظم آلية لمراقبة الحدود بغرو تيسير وتعجيل إكمال  – توصية 3-36

 إجراءات األشخاص الداخلين أو المغادرين بالجو.
، ينبغي للدول المتعاقدة التي تستخدم نظام آلي لمراقبة الحدود أن 1-10-3و-2-9-3بموجب الفقرتين  –وصية ت 3-36-1

، وأن ة المقروءة آليالكترونيللمصادقة على وثائق السفر اإل يكاوة في دليل المفاتيح العامة لإللومات المتاحتستعين بالمع
، وأن يستطلع قاعدة بيانات وثائق لمسافر هو الحامل الشرعي للوثيقةتستخدم المطابقة المضاهاة البيومترية للتثبت من أن ا

 مراقبة الحدود األخرى لتحديد األهلية لعبور الحدود,السفر المسروقة أ المفقودة، فضال عن سجالت 
 
ينبغي للدول المتعاقدة التي تستخدم نظم الرقابة اآللية على الحدود أن تكفل أن البوابات م ودة  –توصية  3-36-2  3-4-1

و األمان في حالة بما يكفي من الموظفين عند تشغيلها وأن تكفل انسياب سلس للركاب وأن تستجيب بسرعة لشواغل السالمة أ
 وجود عطل في النظام.

 
  [WP/16ورقة العمل  انظر]من الملحق التاسع على النحو التالي  الفصل الثالث يعدل 8 -1
 
 
الم ورة. وأن تصادر  أو الم يفة أو التدليسية السفر وثائقيجب على السلطات العامة لكل دولة متعاقدة أن تصادر  3-35-1

محتال ينتحل هوية حامل وثيقة السفر الشرعي. ويجب سحب هذ  الوثائق من التداول فورا  يقدمها شخص التي ائقالوث أوكذلت 
رجاعها إلى السلطات المختصة باستثناء الحاالت أنها من أصدر الوثيقة أو للبعثة الدبلوماسية المقيمة،  ادعىللدولة التي  وا 

 ق بءنفاذ القانون.التي تحتفظ فيها السلطات العامة بالوثائق ألغراو تتعل
 

------------------------ 
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 يةاإلرشادالمواد عمل  مجموعةتقرير  من جدول األعمال: 4لبند ا

 الوثائق 4-1

مل المعني بتحسين تقاسم المعلومات بشأن متطلبات ستراليا، بصفتها مقررة فريق الع( قامت اIP/1في الوثيقة ) 4-1-1
على آخر مستجدات العمل الجاري حاليا فيما يتصل بهذ  المسألة. بءطالع الفريق  ،لفريق خبراء التسهيالتالبيانات التابع 

وط لب من جميع الراغبين في المشاركة في إعداد هذا االقتراح من بين أعضاء الفريق والدول المراقبة والمنظمات والراغبين، 
 االتصال بالمقرر.

ت على آخر التسهيالالمواد اإلرشادية، بءطالع فريق  ملة فريق عها مقرر تصف، بقامت سنغافورة (،IP/5وفي الوثيقة ) 4-1-2
بءجراء  لفريق خبراء التسهيالت، الذي كلفه االجتماع السابع فريق العملمستجدات العمل الذي أنج   والذي يقوم به حاليا 

ارات األشخاص في المط اإلشارات الدولية إلرشاد، 9636والوثيقة  دليل التسهيالت، 9957استعراو معمق للوثيقة 
 ، وبءعداد برنام  وطني نموذجي للتسهيالت. والمحطات البحرية

 

 المناقشة 4-2

 .(IP/4) و (IP/1)أحاط الفريق علما بالتطورات في العمل الجاري إنجا   كما وردت في الوثيقتين  4-2-1

 

 

------ 
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 التاسع الملحقتطبيق  من جدول األعمال: 5البند 
 

 الوثائق 5-1
البرتغال، نيابة عن اللجنة األوربية للطيران المدني، الخطوط (، عرو عضو الفريق من IP/2) في ورقة المعلومات 5-1-1

، خاصة لألشخاص من جانب الخطوط الجوية والمطارات ةإلكترونيلتوفير مواقع لجنة التي تؤسس نهجا متسقا هذ  الالتوجيهية ل
لمسافرين بالجو توفيرها لي يجري محدودي الحركة. وأبر  عضو الفريق، في أثناء عرضه، األهمية المت ايدة للمعلومات الت

مهيأة  نترنتهذ  العمليات يمكن أن تكون محبطة إذا لم تكون مواقع اإل، وأشار إلى أن نترنتوجمهور المسافرين من خالل اإل
 بما يكفي أو إذا كانت المعلومات غير متاحة بصورة مباشرة لبعو فئات المسافرين مثل األشخاص محدودي الحركة.

يق من قطر عرضا عن تسهيالت النقل الجوي وتنفيذها في دولته. وفي هذا العرو أبر  االلت امات قدم عضو الفر  5-1-2
في مجال التسهيالت، ووص  الجوانب التشغيلية لنظام تسهيالت النقل الجوي الوطنية واألدوات المتنوعة  لقطر والوطنية الدولية

 ي الملحق التاسع ولتنسيق أنشطة التسهيالت في الدولة.المستخدمة لتطبيق القواعد والتوصيات الدولية التي ترد ف
 المناقشة 5-2
بشأن التطوير  4/4/2016التي أدلت بها األمانة العامة في أعقاب افتتاح االجتماع في  أشار الرئيس إلى التعليقات 5-2-1

وطلب (، 2019-2017لشعبة التسهيالت لفترة الثالث سنوات المقبلة )المنصبة على التنفيذ المعت م للحلقات الدراسية اإلقليمية 
تقاسم أفضل الممارسات التي لديهم بشأن كيفية ترتيبها ت ويد األمانة بما لديهم من آراء في هذا الصدد و من األعضاء 

عدادها.  وا 

 
 
 

- - - - - - - - - -
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 المسائل األخرى من جدول األعمال: 6البند 
 

 الوثائق 6-1
(، اقترحت األمانة العامة مفهوم "بطاقة تعليمات الوظيفة" بغرو إعطاء تعري  واضح لعمل WP/7في ورقة العمل )  6-1-1

نجا ات الرئيسية واألهدا  الواضحة القابلة للنفيذ لجميع واإل والمسوغ السياقالفريق ولكفالة توفر ما يكفي من المعلومات بشأن 
 عناصر عمل الفريق بغرو تيسير الرصد واإلبالغ.

إعداد خطة لتسهيل الطيران العالمي ترتبط بها أهدا  وغايات ت األمانة العامة ح(، اقتر WP/8وفي ورقة العمل ) 6-1-2
وأهدا  هذ  الخطة هي أهدا  عالمية تتناول اهم المسائل والتحديات التي تهم تسهيالت  وتعكس احتياجات البلدان والمناطق.

الطيران في الدول النامية والمتقدمة النمو على حد سواء. وسو  يجري تطوير عدد من مؤشرات األداء بغرو كفالة أن يتم 
 .رصد أي هد  من األهدا  من خالل مؤشر واحد على األقل في سنة متفق عليها

وص  رئيس لجنة المالحة الجوية، في عرضه الذي تناول الخطط العالمية إلدارة برنام  العمل، كي  تستخدم لجنة  6-1-3
 المالحة الجوية مفهوم بطاقة تعليمات الوظيفة لتخطيط وتحقيق أهدافها وغاياتها.

 المناقشة 6-2
بطاقة تعليمات الوظيفة المقترح كما تم عرضه في (، أيد الفريق مفهوم ,WP/7في معرو نظر  في ورقة العمل ) 6-2-1

الورقة. وأعربت بعو الوفود عن قلقها من أن بطاقات تعليمات الوظائ  يمكن أن تضي  مستوى جديدا من البيروقراطية 
تشارة فريق ، لكنهم أشاروا إلى أنها تبدو آلية فعالة إلدارة برنام  شعبة التسهيالت، واإلضافة إلى ذلت ستتم اسيكاومل اإللع

 التسهيالت قبل إدراج أي عناصر في أي بطاقة لتعليمات الوظائ  بما يؤثر في عمله.
(، تساءل عدد من الوفود عن القيمة المضافة للخطة WP/8وفيما يتصل باالقتراحات التي وردت في ورقة العمل ) 6-2-2

ئها، مثل الموارد المطلوبة لتطبيق الخطة، وقدرات العالمية لتسهيالت الطيران وأعربوا عن بعو الشواغل فيما يتصل بءنشا
ضافة مستوى جديد من البيروقراطية لرصد تطبقها. واقترحت هذ  الوفود أن خطة العملبرنام  المناطق المختلفة في دعم  ، وا 

جراء درا أولويات البرنام  سات استقصائية في ينبغي أن تنصب على إجراء تقييم لالختالفات التي تمي ها عن الملحق التاسع، وا 
ومقتضيات فريق التسهيالت، وتحقيق أهدا  برنام  فريق لتحديد مستويات التنفيذ لديها، الدول من خالل كتاب المنظمة 

جراء الم يد من البحوثالتسهيالت باستخدام التدابير القائمة،  بوصفها  ليةو ومساعدة الدول في االمتثال للقواعد والتوصيات الد وا 
 اجاتها.انعكاس الحتي

وأيدت دول أخرى إنشاء الخطة العالمية لتسهيالت الطيران للتركي  علي كيفية مساعدة الدول في تطبيق القواعد  6-2-3
والتوصيات الدولية، للتحقق من األهدا  المرتبطة بالملحق التاسع، لتحديد تدابير بناء القدرات التي من شأنها مساعدة الدول 

 لتسهيالت ووضع خارطة طريق للدول كي تبلغ األهدا  المشتركة.في بلوغ أهدافها في مجال ا
لدراسة المفاهيم والمبادئ التي تناولتها الورقة،  فريق عملعلى إنشاء كخطوة أولى وفي أعقاب المناقشة، وافق الفريق  6-2-4
عمله في فترة ما بين الدورات ويقدم تقريرا إلى االجتماع  فريق العملوسو  يواصل  ا يعكس احتياجات الدول والمناطق.بم

كم وردت في ملحق  فريق العمل. ووافق الفريق على اختصاصات 2018 سبتمبرالقادم للفريق، الم مع عقد  بصورة مؤقتة في 
 التقرير.
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العمل لم تترجم إلى جميع لغات عمل أعضاء الفريق وطلبوا من  دد من األعضاء عن قلقهم ألن ورقةوأعرب ع 6-2-5
ومن ثم تمكين جميع الوفود من المشاركة األمانة أن تنقل هذ  الرسالة إلى لجنة النقل الجوي والمجلس بغرو معالجة المسألة 

 الكاملة في االجتماعات القادمة.
التي تنص على ما يلي: التسهيالت حدى فقرات المرفق التاسع واسترعى الوفد الصيني انتبا  األمانة العامة إلى إ 6-2-6

. ويجو  نسية والروسية واالسبانية"الوثائق الخاصة بمغادرة الطائرات يمكن قبولها إذا توفرت باللغات العربية واالنجلي ية والفر 
كلمة "الصينية" إلى النص نظرا "، وطلب بأن تضا   ترجمة شفوية أو تحريرية في لغتها الخاصة ألي دولة متعاقدة أن تطلب

من  8-2ألن الصينية هي إحدى اللغات الرسمية للمنظمة. وأعرب الفريق عن تأييد  الكامل إلضافة كلمة الصينية إلى الفقرة 
 الملحق التاسع.

 
---------- 

 
 من جدول األعمال 6المرفق )أ( بالبند 

 لفريق خبراء التسهيالتالخطة العالمية لتسهيالت الطيران، التابع فريق عمل 
 العضوية
. ويشمل األعضاء ممثلين أمين الفريقهو  لفريق خبراء التسهيالتالخطة العالمية لتسهيالت الطيران، التابع فريق عمل مقرر 

 من كندا وغانا وهولندا ونيجريا وسنغافورة والواليات المتحدة األمريكية واتحاد النقل الجوي الدولي.
 المهمة

تناولتها التي النظر في المفاهيم والمبادئ  ،لفريق خبراء التسهيالتالخطة العالمية لتسهيالت الطيران، التابع عمل  فريقيتولى  
( ويحدد مستويات التنفيذ ومتطلبات فريق التسهيالت من الدول األعضاء من خالل كتب FALP/9-WP/8ورقة العمل )

لفريق خبراء تابع  معني بالخطة العالمية لتسهيالت الطيران، عملفريق المنظمة، بغرو رسم طريق المضي قدما إلنشاء 
حسب االقتضاء  التسهيالتخبراء نتائ  عمله فيما بين الدورات لكي ينظر فيها فريق  فريق العمل. وسيعرو التسهيالت

 فريق.هذا الورهنا بما يوصي به االجتماع العاشر ل
 

 طريقة العمل
 مع أعضاء الفريق، طريقة عمل الفريق.، بالتشاور فريق العمليحدد مقرر 

 
 [2016]جرى اعتماد  في السابع من أبريل 
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 المرفق )أ(
 وادأغو مالحظات افتتاحية من السيد فكتور م. 

 رئيس لجنة النقل الجوي
 

 طاب نهاركم أيها السيدات والسادة، 
لفريق ، أن أرحب بكم في مونتلاير لحضور االجتماع التاسع يكاويشرفني، بوصفي رئيس لجنة النقل الجوي بمجلس اإل

التي تقع ة نعمل معا في مسعى لمعالجة المسائل الهام. وأشكركم على تكبدكم مشاق السفر إلى مونتلاير لكي التسهيالتخبراء 
ونتلاير لكي تنعموا بفصل الربيع هنا، ، كما أشكركم على الحضور إلى ماألمن والتسهيالت االستراتيجي يكاواإلهد  في إطار 

 واشعر بالبرد نوعا ما.كما ترون، وأنا قادم لتوي من اسبانيا 
تقع على عاتقكم  وهي قضاياة في الملحق التاسع، من المواضيع المتضمن تشمل طائفةالقضايا التي تواجه هذا الفريق 

ومساهماتكم ال تؤثر في  مهمة النظر فيها نتيجة لالحتياجات المتغيرة للدول ولصناعة الطيران فيما يتعلق بمراقبة الحدود وأمنها.
الطيران المدني فقط، بل تمس هيئات الجمارت والهجرة أيضا كما تمس الشؤون الخارجية، وال راعة، والسياحة، والصحة إدارات 

وليس بالبساطة التي تتسم بها  ءالشيبعو  ةمعقدال يكاوت اإلمجاال من العامة على سبيل المثال ال الحصر. فهذا المجال
 بعو القضايا الفنية التي تهمنا.

بكل وضوح في دليل البرنام  النموذجي لتسهيالت النقل الجوي الذي أقر  الفريق في آخر اجتماع له في  يتجلى ذلتو 
وهو اآلن متاح لمساعدة الدول  يكاوجميع اللغات الرسمية لإلب 2015في عام . وكما تعلمون، فقد تم نشر الدليل 2014أبريل 

، بناء على األحكام الخاصة بالتسهيالت التفاقية نشاء مثل هذ  البرام في تنفيذ الت اماتها بموجب الملحق التاسع بءاألعضاء 
شيكاغو، والملحق التاسع نفسه. وعليه ال يسعني إال أن أشكركم على المساهمات التي قدمها الفريق للنجاح في استكمال هذا 

 الدليل.
دخال تعديالت على الملحق التاسع، ءوفي اجتماعكم األخير، وهو االجتماع الثامن للفريق، تقدمتم بعدة توصيات ب

. 2013مساعدة ضحايا حوادث الطيران وأسرهم، وهي توصية حظيت بتأييد الجمعية العمومية في عام تناولت إحداها مسألة 
تع ي  مسائل تهم المسافرين مثل  ها استهد بعض كما أنوتناولت التوصيات األخرى مسائل التسهيالت واألمن للتجارة الدولية. 

وقد سعت جميع هذ  التوصيات إلى معالجة تحديات متنوعة تواجه الدول في عصرنا الحالي.  قابة الحدودية وأمن الحدود.الر 
 للملحق التاسع. 2014وقد اعتمد المجلس توصياتكم التي أصبحت تشكل اآلن ج ءا ال يتج أ من طبعة عام 

التأمالت. ففي هذ  السنة، سو  يتوجب عليكم اليوم وأود أن أطلعكم على أربعة أفكار خطرت لي إلى جانب بعو 
وخالل األيام القادمة النظر في عدد من األمور البالغة األهمية. وأود هنا أن أسلط الضوء على أحد هذ  األمور على وجه 

دل بيانات تبا، عاد موضوع 2178قرار   2014في سبتمبر  التحديد. ففي أعقاب اعتماد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
الركاب إلى الواجهة من جديد. ولكن هذ  المرة على أعلى المستويات السياسية في العالم. وهذا القرار يشدد على الدور البالغ 
األهمية الذي تؤديه المعلومات المسبقة للركاب على نطاق العالم بأسر  في تأمين الحدود، خاصة في مواجهة أولئت الذين ال 

تع ي  برام  تبادل هنا ير السلم واألمن. ولهذا السبب فءنني أشعر بسعادة غامرة ألن الفريق سو  يتدارس تعكيألون جهدا في 
لنتائ   يكاووتتطلع كل من لجنة النقل الجوي واإلبيانات الركاب ضمن اإلطار التنظيمي العالمي الذي هو الملحق التاسع. 

 ت ايدة ألمن الطيران واألمن القومي بما في ذلت بالطبع محاربة اإلرهاب.ع التي ما فتئت تكتسي أهمية ميمداوالتكم في المواض
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في وضع القواعد أما الفكرة الثانية التي أود تقاسمها معكم فهي أن عمل الفريق يضطلع بدور بالغ األهمية 
، وهي بالتالي يكاولتطبيق أحكام اإلالال مة والتوصيات الدولية للملحق التاسع. إال أن العديد من الدول تفتقد إلى الخبرة والموارد 

لهذا يسعدني أن أالحظ استمراركم . و بحاجة إلى مواد إرشادية، كما أنها بحاجة إلى مساعدة ودعم المجتمع الدولي لبناء قدراتها
 في إعداد المواد اإلرشادية لمساعدة الدول في تطبيق هذ  األحكام في تشريعاتها الوطنية. 

أود تقاسمها معكم هي أن الفريق سو  ينظر خالل هذا االجتماع في وضع خطة تطلعية والنقطة الثالثة التي 
أحكام  وطموحة لتسهيالت الطيران: أي إطار عالمي تندم  في إطار  األنشطة الرئيسية الثالثة لبرنام  التسهيالت، أال وهي

. وجميع هذ  األنشطة تستحق النظر فيها يكاولعامة لإللتحديد هوية المسافرين ودليل المفاتيح ا يكاوالملحق التاسع، وبرنام  اإل
الطيران التي تشبه الخطط التي تم  لتسهيالتعماد الخطة العالمية المقترحة بجدية إذ أن هذا البرنام  من شأنه أن يشكل 

وكما تعلمون، لدينا في  االستراتيجية، وهما أمن الطيران وكفاءة وسعة المالحة الجوية. يكاواإل أهدا وضعها لهدفين من 
الخطة العالمية للسالمة الجوية والخطة العالمية للمالحة الجوية اللتان تتناوالن هذين الهدفين االستراتيجيين، وربما  يكاواإل

الطيران التي هي قيد اإلعداد حاليا. وهذا يعني أن لدينا خمس أهدا   الخطة العالمية ألمن ضاأن هنات أي كذلت تدركون
استحداث نه  إطالقها في مجال األمن ويحدونا األمل في تيجية رئيسية، كما أن لدينا خطتين عالميتين وخطة ثالثة يجري استرا

 .األهدا  االستراتيجية األخرى عالمي لألعمال التجارية يغطي
به يقتضي مواءمة أما النقطة الرابعة التي أود مخاطبتكم بشأنها فهي أنه من المهم أن ندرت أن العمل الذي تقومون 

، فءن جميع القواعد والتوصيات يكاولصيقة مع هيئات المنظمة األخرى، في اإلطار القائم. فبموجب نموذج صنع القرار في اإل
يجب أن تكون مشفوعة بتقييم لألثر، ومؤشرات لألداء إلى جانب المادة اإلرشادية الال مة. ومن المهم الدولية المقترح إضافتها 

مر في االعتبار عند النظر في استحداث أو تعديل أي قاعدة أو توصية دولية. وفوق هذا، وسعيا لتحقيق الم يد من أخذ هذا األ
أن يجري التخطيط لعمل فريق التسهيالت وفقا  فقد اقت رح في هذ  المنظمة،والنظم اإلدارية الكفاءة والفعالية والتنسيق في اإلدارة 
وظائ . وهذا المفهوم المقترح الذي يجري استخدامه في بعو المجاالت األخرى في لنظام يحمل اسم بطاقة تعليمات ال

حديد عمل فريق هو ترتيب ألداء العمل سو  ي عرو عليكم في إطار ورقة عمل معروضة على فريقكم بغرو تالمنظمة 
في من المعلومات بشأن اإلفادات التسهيالت بصورة واضحة. ويهد  المفهوم إلى أداء العمل وفي الوقت ذاته كفالة توفر ما يك

هدا  القابلة للتحقيق، وتو يع المسؤوليات على نحو يسهل عملية التي تحكم العمل، والسياق، والمبررات، والمعالم الرئيسية، واأل
 الرصد واإلبالغ بشأن التقدم المحر  لجميع عناصر العمل. وهذا األمر يجري العمل به في مجاالت أخرى في هذ  المنظمة

وكما قلت سابقا فءن األمر يتعلق بتنسيق إدارة وتسيير العمل الذي نقوم به في األمر الذي سو  يساعد في تطبيقه في فريقنا. 
 المنظمة.

 لقد اطلعتكم على النقاط األربعة التي تهمني واآلن دعوني اتطرق إلى نقطتين جديرتين بالتأمل.
تحتاج هذ  المنظمة إلى خطة لتدقيق القواعد والتوصيات الدولية النقطة األولى يمكن طرحها في شكل تساؤل: هل 

برنامجا راسخا لتدقيق سالمة الطيران وأمنه. والحق أن بعو  يكاو؟ أنتم تعلمون جيدا أن لدينا باإلالتي يتضمنها الملحق التاسع
هذ . ومع ذلت، ليس لدينا برنامجا شامال  تدقيقالأحكام الملحق التاسع المتعلقة باألمن والسالمة يمكن العثور عليها في برام  

جميع األحكام التي تم اعتمادها. وقد استطلع المجلس رأي فريق التسهيالت وفريق خبراء أمن الطيران بشأن للتدقيق يغطي 
اول والمجلس يدرت تماما أن الملحق التاسع يتن طريق المضي قدما في هذ  النقطة، مع اإلشارة تحديدا إلى الملحق التاسع.

مجاالت تتسم بالتعقيد نظرا ألنه ال يرتبط فقط بءدارة الطيران المدني بل بالعديد من الهيئات األخرى والخدمات الحكومية، مما 
(، EC 6/3-15/90، تم تو يع كتاب المنظمة )2015ديسمبر  21يجعل ممارسة التدقيق عملية يشوبها بعو التعقيد. وفي 
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ا قائمة إلكترونيا للملحق التاسع: التسهيالت، سعيا لتذكير الدول األعضاء بأن تستكمل إلكترونياستكمال قائمة مراجعة االمتثال 
 عن االختالفات. لكترونينظام اإلبالغ اإل في إطار ،2016مارس  31مهام االمتثال بحلول 

التاسع، األمر الذي وبفضل قائمة المهام يمكن تسجيل المعلومات المتعلقة باالمتثال مع القواعد القياسية للملحق 
سيمكن المجلس أوال من معرفة مدى االمتثال ومن ثم تحديد ما إذا كانت هنات ضرورة التخاذ إجراءات إضافية بما في ذلت 

 النظر في إجراء التدقيق.
ن ال ينفصال هما أمران أما نقطة التأمل الثانية فهي ذات طابع أكثر عمومية. فنحن نقول دائما إن األمن والتسهيالت

وينبغي القيام بهما بصورة متوا نة. بيد أن القول أصعب من التنفيذ. ففي عالمنا الذي نعيش فيه اليوم حيث تتنامى التحديات 
األمنية المطلوب منا هو بذل الم يد من الجهود ألمن الطيران، وهو اتجا  يتوقع له أن يتصاعد. فالتوا ن بين األمن والتسهيالت 

الواضح أننا بحاجة إلى رفع مستوى االهتمام الذي نوليه للتسهيالت. وتكمن اسة ويصعب بلوغها. ومن سيشكل دائما مسألة حس
أهمية هذا األمر في أن لهذا التوا ن تأثير مؤكد على التنمية المستدامة للطيران، مما ي يد من أهمية العمل الذي يقوم به فريق 

 التسهيالت.

تقرير الذي يحوي استنتاجاتكم. فنجاح برنام  التسهيالت في هذ  المنظمة وتتطلع لجنة النقل الجوي إلى تلقي ال
يتوق  على خبرتكم المتخصصة ومشورتكم. وجهودكم سيتمكن برنام  التسهيالت من المضي قدما في هذ  األوقات الحافلة 

. واآلن يشرفني أن أعلن افتتاح بالتغيرات. وفي الختام، أود أن اشجعكم على إجراء مناقشات مثمرة، واستنتاج وتوصيات صائبة
  االجتماع التاسع.

 
--------- 
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 (ج) مرفقال

 المعلومات ورقاتالعمل و ورقات قائمة 
 العمل ورقات

رقم 
ورقة 
 العمل

 رقم
 البند

 الجهة التي قدمتها عنوانها

 العامة األمانة جدول األعمال ─ 1

 التعديالت المقترحة على الملحق التاسع:  3 2
 القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بوثائق السفر

 العامة األمانة

3 
 

 التعديالت المقترحة على الملحق التاسع: 3
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 التعديل المقترح إدخاله على الملحق التاسع:  3 5
 (: قائمة الركاب2المرفق )

 هولندا

 هولندا نظم تبادل بيانات الركاب 3 6
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8 6 Global Aviation Facilitation Plan (GAFP) Secretariat 
9 3 Single Window Concept for Passenger Data 

Exchange Systems 
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10 3 Proposed Amendments to ICAO Annex 9: Transport 
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11 3 Advance Passenger Information (API) IATA 
12 3 Electronic Travel Systems IATA 
13 3 Passenger Name Record (PNR) Data IATA 
14 3 Automated Border Control IATA 
15 3 Airport Traffic Flow Arrangements IATA 
16 3 Proposed Amendment to Annex 9: Standard 3.35.1 ECAC 
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قة ر رقم و 
 المعلومات

رقم 
 بند ال
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4 4 Working Group on Guidance Material: Update Rapporteur, WGGM 

 — انتهى —
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