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  فریق خبراء التسهیالت
  االجتماع الثامن

  ٢٨/١١/٢٠١٤إلى  ٢٤مونتریـال، 
   جدول األعمال

  في االیكاو ت في مجال التسهیالتتطوراآخر ال  :١البند رقم 
الثامنة  ةفي ذلك نتائج الدور بما  ،بعاجتماعه الساانعقاد بالتسهیالت في االیكاو منذ  ذات الصلة تطوراتالعلى فریق الخبراء  طالعإ تمسی

إلى  ١٧واالجتماع الخامس والعشرین لفریق خبراء أمن الطیران ( )٤/١٠/٢٠١٣إلى  ٢٤/٩/٢٠١٣والثالثین للجمعیة العمومیة (
كما هو مطلوب، سیستعرض فریق الخبراء ). و ٢٣/١٠/٢٠١٤إلى  ٢١) والندوة بشأن االبتكارات في مجال أمن الطیران (٢١/٣/٢٠١٤

وسیجري مة برنامج عمله وفقا لذلك. ءات، وذلك بغرض مو تطوراساس نتائج هذه العلى أ فیما یخص التسهیالت العامة یاساتأولویات الس
  .بهذا المجال ت األخرى ذات الصلةتطوراالفي أیضا النظر 

   كي تنظر فیها لجنة النقل الجوي.لخبراء التسهیالت  برنامج عمل فریقبشأن األولویات المحددة في توصیات إصدار  النتائج المرجوة:

  التاسع الملحق على التعدیالت  :٢البند رقم 

) على ٢٥النظر في االقتراحات الخاصة بالقواعد والتوصیات الدولیة الجدیدة والمنقحة إلدخال التعدیل رقم (إلى فریق الخبراء  دعىیُ س
لیة على الحدود، ووثائق السفر الملحق التاسع بشأن مواضیع تشمل المساعدة المقدمة إلى ضحایا الحوادث وألسرهم، وعملیات المراقبة اآل

  .ةمفقودنتربول لوثائق السفر المسروقة والوقاعدة بیانات اال ،ذوي اإلعاقةالمقروءة آلیا، وتسهیالت الشحن، واألشخاص 

  .االقتراحات المتعلقة بالتعدیالت على الملحق التاسعالنتائج المرجوة: 
  تقریر فریق عمل اإلرشادات  :٣البند رقم 

عمقة تإلرشادات التابع له والمكلف بإجراء عملیات استعراض مافریق عمل إطالع فریق الخبراء على األعمال التي یقوم بها حالیا  تمیس
، وٕاعداد )Doc 9636  ( ةـــالبحریاني المطارات والموانئ ـــــــــة إلرشاد األشخاص في مبــــــــــالدولی والعالمات )Doc 9957( دلیل التسهیالتعلى 

استخدام كیفیة اإلرشادات بشأن  مجموعة من ضافته فیما بعد إلى دلیل التسهیالت، بما في ذلكللتسهیالت إلنموذجي برنامج وطني 
  .النموذج

   معدلة.وال ةلجدیدا بالمواد اإلرشادیةاالقتراحات المتعلقة النتائج المرجوة: 
  خرىاألمسائل ال  :٤البند رقم 

، بما في ذلك التنقیحات الممكن إدخالها على مسائل أخرى تتعلق ببرنامج االیكاو للتسهیالت أي لى النظر فيإسیدعى فریق الخبراء 
  .وعملیات التدقیق على أساس الملحق التاسع )Doc 9944( بإرشادات بشأن بیانات سجالت أسماء الركاالوثیقة 

  تسهیالت النقل الجوي. تحسین التي یمكن اتخاذها لالستمرار في اإلجراءاتبشأن توصیات إصدار  النتائج المرجوة:
 

-انتهى  -


