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 بيانات الركابع: الموضو 
 الوعي لدى سلطات مراقبة الحدود بشأن  إذكاء  المطلوب: اإلجراء
 اإلرشادية المتعلقة ببيانات الركاب لتوصيات الدولية والموادوا القواعد

 تحية طيبة وبعد،
إلى    14/9/1052أتشرف باإلشارة إلى  القىرار الىذع اعتمدتىج الةمعيىة العموميىة لفيكىاو هىي دورتنىا الثامنىة والثفثىين  

مراقبىىة غيرهىىا مىىن سىىلطات و إلىى  الىىدوع اءعإىىاء إذكىىاء الىىوعي لىىدى سىىلطات النةىىرة والةمىىار   وطلبىىت بموةبىىج( 4/50/1052
وما يتصع بذل  مىن إرشىادات، هيمىا يتىا تبىادع المعلومىات المعسىبقة عىن ، التسنيفت — ق التاسع حلالحدود لدينا بأحكام الم

 .(PNR)نات سةفت أسماء الركاب اوبي (API) الركاب
تحسىين عمليىات مراقبىة لاستتدام آليات تبادع بيانات الركاب يزداد اآلن على  المسىتوى العىالمي  وتةدر اإلشارة إل  أن

الحدود وأمن الطيران والتسنيفت المعقدمىة لقطىاا النقىع الةىوعن ومىن الإىرورع وةىود توحيىد دولىي هىي تطبيىق مثىع هىذ  البىرام  
واإلرشىىادات الىىدوع بتطبيىق القواعىىد والتوصىيات الدوليىىة  تقيىىداسىتتدام هىىذ  البيانىات بصىىورة هعوالىىةن ومىن شىىأن عىدم و لإىمان نشىىر 

 الصلة بنذا الموإوا أن يؤثر عل  عمليات شركات الطيران وكفاءة قطاا النقع الةوع والدوع والمواطنيننذات اءترى 
نني أع  ع بقوة السلطات الحكومية عل  إمانوا  لتبادع بيانات الركاب المعستمدة  توإع أع آليات التقيد هيما يتا شةو

اعد والتوصيات الدولية المنصوا علينا هي الملحق التاسع من المعلومات المعسبقة للركاب أو سةفت أسماء الركاب بالقو 
تنا االيكاو ومنظمة الةمار  العالمية واالتحاد الدولي للنقع الةوع  اءياتا(ن وتسنيفا   والمواد اإلرشادية المرتبطة بذل  والتي أقرو

الةمعية العمومية هي دورتنا الثامنة هق طياا مةموعة من اءحكام المنصوا علينا هي القرارات التي اعتمدتنا ر ، ملألمر
نترنت من مواد إرشاديةن وأتيراا، أحثُّ سلطات مراقبة الحدود التابعة والثفثينن كما ترد روابط إلكترونية لما هو موةود عل  اإل

سائع المرتبطة الم والتي تشمعلكم عل  المشاركة هي الحلقات الدراسية اإلقليمية التي تعنظمنا االيكاو هي مةاع التسنيفت 
المعلومات عن الحلقات بتنفيذ برام  المعلومات المعسبقة عن الركاب وسةفت أسماء الركابن ويعمكن االطفا عل  مزيد من 

 .Seminars.aspx-www.icao.int/Security/FAL/Pages/Meetings الدراسية التي ستعنظوم هي منطقتكم عل  العنوان التالي:
 وتقبلوا سيادتكم هائق عبارات االحترام والتقديرن

 ريمون بنةامان
 اءمين العام

 :مرفق
المعستمدة من ءحكام ومةموعة من ا ،التسنيفت — التاسعمقتطفات من الملحق 
للةمعية العموميةن والثفثين الثامنةقرارات الدورة 

http://www.icao.int/Security/FAL/Pages/Meetings-Seminars.aspx
mskafar
Stamp



 

 EC6-3- 14/63بكتاب المنظمة رقم  المرفق
 قرارات الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو –)أ( 

 (42/9/4102 – 2/01/4102) 
  البيان الموّحد بسياسات االيكاو المستمرة المتعلقة بأمن الطيران 23-01

هي الفقرة الثامنة من  الدوع المتعاقدة ، ناشدت الةمعية العموميةتنفيذ تدابير اءمن الفنيةهي المرهق  ج( بعنوان 
"أن تنظر هي آليات تبادع المعلومات التي تشمع استتدام المسؤولين عن االتصاع والمزيد من  إل  المنطوق

ع من التطر عل  الركاب، مع قدمنا الناقلون الةويون، للتقلياستتدام المعلومات المسبقة عن الركاب التي يع 
 ن"إمان حماية التصوصية والحريات المدنية

وشةوعت  العالمي ، أقروت الةمعية العمومية بإرورة تعزيز أمن الطيران عل  المستوىإعالن أمن الطيرانوهي 
الدوع اءعإاء عل  اتتاذ اإلةراءات الفزمة لتوطيد أواصر التعاون الدولي لمواةنة التنديدات التي تستندف 
الطيران المدني من تفع القيام بعدة أمور من إمننا التشةيع عل  "زيادة استتدام آليات التعاون بين الدوع 

اا عن التنديدات اءمنية التي يواةننا الطيران المدني اءعإاء وصناعة الطيران المدنيننن بندف الكشف مبكر 
ونشر المعلومات بشأننا، بما يشمع ةمع ونقع بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب وسةفت أسماء الركاب، 

 كوسيلة مساعدة لألمن، مع إمان حماية تصوصيات الركاب وحرياتنم المدنيةن"
 وممارستها المستمرة فيما يخص التسهيالتالبيان الموّحد لسياسات االيكاو  :23-01

، أشارت الةمعية العمومية اإلةراءات الوطنية والدولية والتعاون عل  مسائع التسنيفتبعنوان  هي المرهق  ج(
إل  أن التعاون هيما بين الدوع المتعاقدة ومتتلف اءطراف الوطنية والدولية المعنية بشؤون التسنيفت "قد أصبح 

عدود النظم غير الموحدة لتبادع المعلومات عن الركاب مما أثور سلبياا عل  ةدوى صناعة النقع حيوياا بعد ت
الةوعن" وبناء عليج، حثوت الةمعية العمومية الدوع المتعاقدة عل  أن تكفع "لدى استتدامنا نعظعمنا التاصة 

الركاب تتماش  مع المعايير الدولية التي أن اشتراطاتنا هيما يتصع بالبيانات عن بتبادع بياناتنا اإللكترونية، 
تنا وكاالت اءمم المتحدة ذات الصلة لنذا الغرضن"  أقرو

 42بما يشمل التعديل رقم  (4100مقتطفات من الطبعة الثالثة عشر من الملحق التاسع )يوليو  -)ب(
الركاب وسةفت أسماء  القواعد والتوصيات التالية عن بيانات المعلومات المسبقة عن الفصل الثالثيعحدود 

 الركاب:
تتقيد كع دولة متعاقدة تطبق نظام المعلومات المسبقة عن الركاب بموةب تشريعاتنا الوطنية  2-44

  القياسية المعترف بنا دوليا بغرض نقع المعلومات المسبقة عن الركابن بالقواعد
تاصة بالركاب أو أعإاء ال البيومترية بياناتاليشمع نظام المعلومات المسبقة عن الركاب أتذ  —5مفحظة 

يقدمنا مشغع الطائرة قبع المغادرةن وتعرسع هذ  المعلومات بوسائع الكترونية  التي الطاقم وتفاصيع الرحلة الةوية
إل  وكاالت مراقبة الحدود هي بلد المقصد أو المغادرةن وهكذا، تصع التفاصيع عن الركاب و/أو أعإاء الطاقم 

 وصوع الرحلة الةويةنقبع مغادرة أو 
رسالة قوائم الركاب لقواعد اءمم المتحدة التاصة بالتبادع اإللكتروني للبيانات ءغراض اإلدارة  — 1مفحظة 

لقواعد  رسالة إلكترونية قياسية أععدت تصيصا، كمةموعة هرعية (UN/EDIFACT PAXLST)والتةارة والنقع 
اءمم المتحدة التاصة بالتبادع اإللكتروني للبيانات ءغراض اإلدارة والتةارة والنقع، لتناوع اإلرساع  اإللكتروني( 
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قواعد اءمم المتحدة التاصة بالتبادع اإللكتروني للبيانات "  UN/EDIFACTلقائمة الركابن والمقصود بالمتتصر
"ن وتتإمن هذ  القواعد مةموعة من القواعد القياسية، والتعليمات والمبادئ والنقعءغراض اإلدارة والتةارة 

التوةينية المتفق علينا دوليا لتبادع البيانات المععدوة إلكترونيا، ال سيما المرتبطة بتةارة البإائع والتدمات بين 
اد الدولي للنقع الةوع وااليكاو عل  نظم المعلومات الحاسوبية المستقلةن وواهقت منظمة التةارة العالمية واالتح

الستتدامنا  PAXLSTالمةموعة القصوى لبيانات المعلومات المسبقة عن الركاب التي ينبغي إدراةنا هي رسالة 
لنقع هذ  البيانات من ةانب مشغلي الطائرات إل  وكاالت مراقبة الحدود هي بلد المقصد أو المغادرةن ومن 

قواعد اءمم المتحدة التاصة بالتبادع اإللكتروني للبيانات ءغراض اإلدارة قياسية لالمتوقع استبداع القاعدة ال
أو تطبيقات  (xml) بتقنيات الرسائع الحديثة، مثع القواعد القياسية الدولية للغة الترميز الموسعة والتةارة والنقع

 نقائمة عل  الشبكة
لقواعد اءمم المتحدة التاصة بالتبادع هي إطار النيكع الحالي لصيغة رسالة قوائم الركاب  — 2مفحظة 

هإننا لن تراعي استتدام الطيران ، (UN/EDIFACT PAXLST) اإللكتروني للبيانات ءغراض اإلدارة والتةارة والنقع
 العامن

عل  الدوع المتعاقدة أال تطلب عن هوية الركاب، يةب  إرسالناعند تحديد المعلومات الواةب  2-44-5
 9303 رقم شكع مقروء آليا هي وثائق السفر طبقا للمواصفات الواردة هي الوثيقة سوى عناصر البيانات المتوهرة هي

(Series) تكون ةميع المعلومات المطلوبة مطابقة للمواصفات  أن بعنوان وثائق السفر المقروءة آليان ويةب
 .UN/EDIFACT PAXLSTالتاصة برسائع  WCO/IATA/ICAO API Guidelines هي الواردة

عند السعي إل  تنفيذ برنام  المعلومات المسبقة عن الركاب، يةب عل  الدوع المتعاقدة التي لم  2-44-1
د هيما يتا متطلبات عناصر البيانات، أن تتأك 5-44-2تتمكن من االمتثاع بالكامع لألحكام الواردة هي الفقرة 

ددت إلدماةنا هي رسائع  واردة هي شروط البرنام   UN/EDIFACT PAXLSTمن أن عناصر البيانات التي حع
طلب حفظ البيانات لمنظمة الةمار  العالمية لتةنب أع انحراف عن القاعدة  إةراءاتالوطني أو أننا تتبع 

 القياسيةن
عند تنفيذ برنام  ةديد للمعلومات المسبقة عن الركاب ينبغي للدوع المتعاقدة التي ال  — توصية 2-44-2

باستتدام المننةية القياسية  UN/EDIFACT PAXLSTتتمكن من قبوع بيانات الركاب المنقولة وهقا لمواصفات 
لمنتفعين بشأن اآلثار ، أن تستشير ا5-44-2المتبعة هي الصناعة لنقع البيانات عل  النحو الوارد هي الفقرة 

ومحتوياتنا إل  الصيغة البديلة  UN/EDIFACT PAXLSTالتشغيلية واآلثار من حيث التكاليف نتيةة تغيير رسائع 
 المطلوبةن

ينبغي للدوع المتعاقدة أن تسع  إل  تقليا عدد مرات نقع بيانات المعلومات المسبقة   —توصية 2-44-4
 نةنعن الركاب بالنسبة لرحلة ةوية معي

إذا طلبت دولة متعاقدة تبادع المعلومات المسبقة عن الركاب ، هيةب أن تسع ، بأكبر قدر  2-44-1
 ممكن، إل  الحد من اءعباء التشغيلية واإلدارية عل  مشغلي الطائرات، إل  ةانب، تعزيز تسنيفت الركابن

ينبغي عل  الدوع المتعاقدة أن تمتنع عن هرض الغرامات والعقوبات عل  المشغلين  —توصية 2-44-4
عدم بث البيانات أو بثنا مشوهة للسلطات العامةن  طبقا  إل بسبب أع أتطاء حدثت لتعطع النظم وأدت ربما 

 لنظم المعلومات المسبقة عن الركابن
نات الركاب الكترونيا عن طريق نظام لمعلومات يةب عل  الدوع المتعاقدة التي تشترط تقديم بيا 2-44-4

 الركاب المسبقة أال تشترط الحصوع أيإا عل  قائمة الركاب مطبوعة عل  الورقن
ينبغي للدوع المتعاقدة التي تسع  إل  تطبيق نظام تفاعلي للمعلومات المسبقة عن  — توصية 2-44-8

 الركاب أن تقوم بما يلي:
اءدن  من اءثر عل  نظم والبنيات الفنية القائمة لمشغلي السعي إل  التقليع إل  الحد  (أ 

الطائرات عبر استشارة مشغلي الطائرات قبع إعداد وتطبيق النظم التفاعلية للمعلومات 
 المسبقة عن الركاب؛
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العمع مع مشغلي الطائرات من أةع تطوير نظم تفاعلية للمعلومات المسبقة عن الركاب  (ب 
 لمراقبة عمليات المغادرة لدى مشغلي الطائرات؛تندم  إمن الوصفت البينية 

اتباا المبادئ التوةينية بشأن المعلومات المسبقة عن الركاب التي اعتمدتنا منظمة  (ج 
الةمار  العالمية وااليكاو واتحاد النقع الةوع الدولي لدى اشتراط وةود النظم التفاعلية 

 للمعلومات المسبقة عن الركابن
أن تكون نظم المعلومات المسبقة عن الركاب، بما هينا النظم التفاعلية ينبغي  — توصية 2-44-9

للمعلومات المسبقة عن الركاب، التابعة للدوع المتعاقدة ومشغلي الطائرات، قادرة عل  العمع طواع اءسبوا وعل  
 تعطلجنمدار اليوم، مع وإع آليات للتقليع إل  الحد اءدن  من االإطرابات هي حالة توقف النظام أو 

ينبغي للدوع المتعاقدة ومشغلي الطائرات، عند االقتإاء، وحيثما أمكن عمليا، أن   — توصية 2-44-50
اءسبوا وعل  مدار اليوم، الدعم التشغيلي والفني لتحليع أع توقف أو عطع هي  طواعيوهروا  بشكع مستمر( 

 النظام واالستةابة لج بغرض إعادتج إل  العمع بشكع عادع هي أقرب وقت ممكن عملياان
ينبغي للدوع المتعاقدة ومشغلي الطائرات أن يستحدثوا ويطبقوا إةراءات مناسبة  — توصية 2-44-55

عادة ا لتشغيع بالنسبة للصيانة المبرمةة لنظم المعلومات وكذل  للتوقفات أو اءعطاع غير المبرمةة لإلشعار وا 
 لتل  النظمن

ينبغي للدوع المتعاقدة التي تتطلب االطفا عل  سةفت أسماء الركاب أن تتواهق  — توصية 2-44
، Doc 9944شروطنا التاصة بالبيانات وطريقة مناولة هذ  البيانات مع اإلرشادات الواردة هي وثيقة االيكاو 

موذج الموحد لنقع إرشادات بشأن بيانات سةفت أسماء الركاب، وهي المواد اإلرشادية بشأن استتدام رسائع الن
 التي نشرتنا منظمة الةمار  العالمية وأقرتنا االيكاو واتحاد النقع الةوع الدولين (PNRGOV)البيانات 

المستوى المفئم من الدعم  حيثما  اينبغي للدوع المتعاقدة ومشغلي الطائرات أن يوهرو  — توصية 2-44-5
 نأمكن عمليا وطواع اءسبوا وعل  مدار اليوم(

ينبغي للدوع المتعاقدة، لدى تحديد اشتراطات نقع بيانات المعلومات المسبقة عن  — توصية 2-44-1
كوسيلة لنقع بيانات  (PNRGOV)الركاب، أن تنظر هي اعتماد واستتدام رسالة النموذج الموحد لنقع البيانات 

 المعلومات المسبقة عن الركابن
رسالة إلكترونية معيارية أقرتنا كع من منظمة الةمار  العالمية رسالة النموذج الموحد لنقع البيانات  —مفحظة 

وااليكاو واتحاد النقع الةوع الدولين ويمكن، حسب نظم مراقبة عمليات الحةز والمغادرة التاصة بمشغع الطائرة، 
 توهير عناصر محددة من البياناتن

ا وااليكاو بخصوص المعلومات الُمسبقة عن الركاب إرشادات منظمة الجمارك العالمية واأليات عل  االطفا يعمكن -)ج( 
 وما يتصع بذل  من وثائق عل  الموقع اإللكتروني العام لفيكاو عل  العنوان التالي: PNRGOVدليل استخدام رسائل و

www.icao.int/Security/FAL/Pages/Publications.aspxن 

التاصة باءياتا والتي أعدوتنا هي شراكة مع االيكاو ومنظمة  مجموعة أدوات بيانات الركاب"ويعمكن االطفا عل  " -)د( 
 ن toolkit/presentation.html-data-www.iata.org/iata/passenger الةمار  العالمية عل  العنوان التالي :

 -نتهى ا -

http://www.icao.int/Security/FAL/Pages/Publications.aspx
http://www.icao.int/Security/FAL/Pages/Publications.aspx
http://www.iata.org/iata/passenger-data-toolkit/presentation.html

		2014-08-15T14:17:00-0400
	ICAO Documentation Control Unit




