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 والثالثون الثامنةالدورة  -لجمعية العمومية ا
 المجنة التنفيذية

 التسهيالت ووثائق السفر المقروءة آليا :16 الموضوع رقم

التسهيالت وبرنامج  —تطورات المتعمقة بالممحق التاسع ال
 العمل المقترح لفترة السنوات الثالث المقبمة

 (مجمس االيكاو)مقدمة من 

 الموجز التنفيذي
ىذه الورقة ميمة برنامج تسييالت االيكاو وأولوياتو الراىنة والتقارير المعنية بالتطورات في البرنامج منذ دورة الجمعية تبرز 

العمومية الماضية. وىي تختتم باقتراح أولويات لبرنامج التسييالت والنتائج المتوقعة ألعمالو لفترة السنوات الثالث المقبمة. 
ذ يعمل فريق الخبراء وفق مفيوم "وتنقسم األولويات إلى فئت فإنو يقترح أن "، العمل بصورة أفضل وفق ما يتوفر لديناين. وا 

عدم االمتثال لمقواعد والتوصيات الدولية لمممحق التاسع، بتتضمن أولويات البرنامج توحيد أعمالو وبحث المسائل المتصمة 
قامة عالقات وثيقة مع الييئات األخرى ذات الصمة بالتسيي الت. وتتضمن الفئة الثانية، "التخطيط لممستقبل"، مواكبة وا 

ممسائل الجديدة والناشئة. ولقد اقترح ل ةاالستجابالتطورات التكنولوجية المتصمة بأعمال برنامج التسييالت، بما في ذلك إعداد 
 ت.من ىذه األولويا ةمرتبطة بكل من أولويالمحددة النتائج بعض الفريق خبراء التسييالت أيضا 

الجمعية العمومية الموافقة عمى األوليات المقترحة لبرنامج التسييالت والنتائج المتوخاة لفترة السنوات  رجى مني  اإلجراء: 
 .04-3حسبما وردت في الفقرة ، 4102-4102الثالث 

األىداف 
 ستراتيجية:اال

حمايررة البيئررة وتنميررة  – Cواليرردف االسررتراتيجي  األمررن - Bاليرردف االسررتراتيجي ترررتبط ورقررة العمررل ىررذه ب
 النقل الجوي المستدامة. 

 يمزم توفير موارد إضافية.ال  اآلثار المالية:
 التسييالت –الممحق التاسع  المراجع:
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 مقدمةال -0

)اتفاقية شيكاغو(  اتفاقية الطيران المدني الدوليمادة من مواد  00االيكاو عمى  في تسييالتاليقوم برنامج  0-0
كما  .ال مجتمع الطيران المدني لمقوانين التي تحكم تفتيش سمطات مراقبة الحدود لمركاب والطائرات والشحناتوالتي تقتضي امتث

 إضافية تنص عمييا قرارات الجمعية العمومية وقرارات المجمس ولجنة النقل الجوي.أنو يستند إلى أحكام 

رمي إلى مساعدة الدول عمى تحقيق ، فيو يالميمةوحيث أن برنامج التسييالت يشكل السبيل لتنفيذ ىذه  0-4
نفاذالحدود، وفي نفس الوقت لتحقيق أرفع درجات األمن عمى أقصى درجات الفاعمية في عمميات التخميص  القانون  وا 

وىي منصوص عمييا في ضعت القواعد والتوصيات الدولية لتمبية ىذه األىداف بواسطة االيكاو عمى ذلك. ولقد و   ةوالمحافظ
 .التسييالت – الممحق التاسع

ومن ثم ينص الممحق التاسع عمى التزامات الدول األعضاء ويوحد اإلجراءات من أجل الوفاء بااللتزامات  0-3
أو أدلة(،  كتب دوريةالقواعد والتوصيات الدولية لمممحق التاسع بواسطة إرشادات ) ةممتم تكتالقانونية عمال باتفاقية شيكاغو. و 
تنفيذ أحكام الممحق. وتقع بعض األحكام المتصمة باألمن من الممحق التاسع ضمن نطاق  منشورة من أجل مساعدة الدول في

 .(USAP)البرنامج العالمي لتدقيق األمن التابع لاليكاو 

 األولويات والتطورات -4
يجب عمى برنامج التسييالت أن يتناول أوال المصالح المتنوعة، ولكن المترابطة، لمدول األعضاء والطائرات  4-0

من أجل التوصل إلى نقل جوي يتسم بمزيد من الفاعمية والنظام العمل أثناء الطائرات والعمالء بطريقة منسقة،  ومشغمي
ذ يقوم البرنامج بتمبية احتياجات الدول، فيو  والجاذبية. يتصدى لتحديات خارجية تشمل األخطار التي تتيدد األمن واليجرة وا 

 األمراض المعدية.وظيور جار غير المشروع بالعقاقير واالت وثائق السفر المغشوشةشرعية و الغير 

، بدور حاسم في تحقيق أولويات البرنامج. وىو يساعد في 0551يقوم فريق خبراء التسييالت، المنشأ في و  4-4
 فقد قام بإعادة تنظيم وتحديث قواعده وتوصياتو الدولية بصورة شاممة.ضمان حداثة الممحق التاسع. ومنذ إنشاء ىذا الفريق 

لمتعديل  4100وتشمل التطورات التي جرت منذ انعقاد الدورة الماضية لمجمعية العمومية اعتماد المجمس في  4-3
األمراض المعدية عمى الصعيد  ظيور( عمى الممحق التاسع من أجل، ضمن جممة أمور، مساعدة الدول في التأىب ل44رقم )

الذين تتعرقل رحالتيم الجوية نتيجة القوى  عدة لممسافرين عن طريق الجوالدولي، ولعزيز التدابير الرامية إلى تيسير تقديم المسا
بغية تعزيز تبادل البيانات واالستجابة  03 المرفق( الذي ينقح 43اعتمد المجمس التعديل رقم ) 04/2/4104القاىرة. وفي 

وصى االجتماع السابع لفريق خبراء أ 4104األوبئة أو انتشار األمراض عمى نطاق واسع، وفي أكتوبر  ظيورالفعالة في حالة 
األشخاص من ذوي اإلعاقة تمتع  إمكانيةالتسييالت بمجموعة كبيرة من التعديالت عمى الممحق التاسع بشأن مسائل مثل 

وثائق السفر. وأنشأ فريق الخبراء مجموعة عمل لوضع إرشادات  إصدار، وتسييل الشحن الجوي، وأمن عممية النقل الجويب
برنامج تسييالت لمنقل الجوي الوطني ولتنقيح وتحسين إرشادات التسييالت القائمة. ويتوقع من المجمس محتوى جديدة بشأن 

، التي ستعقد بعد الجمعية العمومية. وأقر 411( أثناء دورتو 42النظر في ىذه التوصيات بغية اعتمادىا بوصفيا التعديل رقم )
وتعد الوثيقة  األشخاص ذوي اإلعاقة بالنقل الجوي انتفاع لدليلالطبعة األولى  االجتماع السابع لفريق خبراء التسييالت أيضا

Doc 9984  القائمة في ىذا الشأن. لإلرشاداتنسخة محدثة ومنقحة 
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إضافي ثمة تشديد  ،4102-4102لفترة السنوات األمن والتسييالت وحسبما ورد في اليدف االستراتيجي  3-0
 والمسائل المتصمة بأمن الطيران وسالمة الحدود.عمى ريادة االيكاو في مجال التسييالت 

ن فريق خبراء التسييالت )الذي يتكون حاليا من خبراء ترشحيم الدول األعضاء الو  3-4 ، فضال عن مجمس 44را 
الدائمين( يواصل القيام بدور كبير في مجال الخدمات  بوصفيما من المراقبين المطارات الدولي، واالتحاد الدولي لمنقل الجوي

 المتصمة بتسييالت االيكاو، وتوفير الخبرة في وضع قواعد وتوصيات دولية منقحة، مكممة بواسطة إرشادات.

وبعد التشاور مع أعضاء فريق خبراء التسييالت، تقترح األمانة العامة األولويات والنتائج التالية لفترة السنوات  3-3
 ث القادمة:الثال

 العمل بصورة أفضل وفق ما يتوفر لدينا

تواجو الدول تحديات في معرض تنفيذىا لمممحق التاسع. ولذا فمن المقترح أن يضطمع برنامج التسييالت و  3-2
 القائمة عمى األداء في توفير مجموعة مبسطة من القواعد والتوصيات الدولية المعززة ، قدر اإلمكان،لممساعدة أعماله بتوحيد

والموضوعات المشتركة الواردة في القواعد والتوصيات الدولية من أجل صالح الدول. وسيركز ىذا العمل عمى تحديد النتائج 
استمرارية فائدتيا وأىميتيا وإلعادة تنظيم وتبسيط األحكام القائمة. ويتعين عمى البرنامج تنظيم لممحمق التاسع من أجل تحديد 

ز عمى وضع قواعد وتوصيات دولية جديدة فحسب بل أن تركز أيضا عمى المواد القائمة المفيدة لكي يكفل أنيا لن تركميامو 
 ذات الصمة بالموضوع واليادفة.

لقد حددت عمميات التدقيق التي أجراىا البرنامج العالمي لتدقيق األمن عددا من القواعد والتوصيات الدولية  3-1
. عدم االمتثال لمقواعد والتوصيات الدوليةأيضا تحديد مسائل أخرى بشأن تم ولقد التي تفتقر إلى حد كبير إلى التنفيذ الفعال. 

أن يكون قادرا عمى تحديد أسباب عدم االمتثال لمقواعد والتوصيات الراىنة. وتقتضي ومن ثم يتعين عمى برنامج التسييالت 
االمتثال. ويمكن عندئذ وضع استراتيجيات فيم لألسباب التي تقف وراء عدم التوصل إلى  الخطوة األولى في ىذه العممية

مناسبة لمساعدة الدول، مثال بواسطة المضي في توضيح القواعد والتوصيات الدولية الواردة في األدلة ومبادرات بناء القدرات 
 والتدريب.

بين مختمف محافل االيكاو )مثل الفريق الفني االستشاري  روابط أقوى وتعاون أمتن تحقيقيتعين أيضا و  3-2
المعني بوثائق السفر المقروءة آليا وفريق خبراء أمن الطيران( الستغالل الفوائد المحققة من المسائل المتداخمة والمتوازية 

مع الييئات األخرى غير التابعة لاليكاو التي  المحتممة التي ينظر فييا أي من ىذين الفريقين. بالمثل، ينبغي تعزيز التنسيق
 تعمل بشأن مسائل تسييالت مماثمة.

 التخطيط لممستقبل

في أعمالو، وفي  التطورات التكنولوجيةمواصمة تعامل برنامج التسييالت مع سيتضمن التخطيط لممستقبل  3-3
بالنسبة لمكثير من الصناعات المختمفة، فإن برنامج  . ونظرا ألىمية الطيران الدولياالستجابات لممسائل الجديدة والناشئةإعداد 

 في مثل ىذه الحاالت. لتوجيوالتسييالت لديو الفرصة لتوفير الريادة وا

 إمكانياتإن إدراج التطورات التكنولوجية في الممحق التاسع سيعزز اإلجراءات الحالية وسيوفر لمدول أيضا  3-4
وستكفل األحكام المتعمقة بالرقابة اآللية عمى الحدود بير أمن الطيران. أكبر في مجال تنفيذ اإلجراءات في الحدود وتدا

(ABCs) اإلنترنتوتخطيط الطوارئ وتحصيل بطاقات الصعود بواسطة سمات االستدالل البيولوجي ، بما في ذلك استخدام 
وستؤدي القواعد  الركاب.وفحص اليويات، االتساق عمى الصعيد العالمي وتوفير مستوى أكبر من الفاعمية لصالح الدول و 

إلى زيادة  سجل أسماء الركابوبيانات  المعمومات المسبقة عن الركابوالتوصيات الدولية اإلضافية بشأن استخدام وتحويل 
نوعية ودقة البيانات المجمعة والمضي في تعزيز االستخدام الحالي ليذه النظم. وقد تسيم أيضا زيادة استخدام التكنولوجيا )مثل 
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وسيوفر إطار معزز لمممحق  .بة اآللية عمى الحدود في رفع مستويات الخدمة عندما تكون موارد المطارات مواردا قميمةالرقا
 فعاال في النظام الدولي. إدراجاالتكنولوجيات الجديدة  بإدراجالتاسع المرونة وسيسمح 

ى عرقمة الطيران، يتعين أيضا وفي ضوء األحداث األخيرة المتصمة بالصحة وغيرىا من األحداث التي أدت إل 3-5
التصدي لمثغرات المتعمقة بتناول ىذه األحداث والتصدي ليا، مثال في مجال تخطيط الصحة الوطني، وتنفيذ اإلجراءات عمى 

مسبق أو وفق قدر ضئيل  إنذارالحدود، والتأىب لمكوارث. وحيث أن ىذه األحداث التي تؤدي إلى العرقمة تنشأ عادة بدون أي 
ر، يتعين عمى برنامج التسييالت أن يضع استراتيجيات لتوفير التوجيو والتوحيد في مثل ىذه الحاالت من أجل تزويد لتحذيا

 أنسب أشكال التعامل مع األحداث في المستقبل.الدول بالتوجيو بشأن 

. مسائل متصمة بتسييل الشحن الجوي، وجوانب األمن ذات الصمة إبرازلقد أدت األحداث األخيرة إلى  3-01
ىذا الشأن، وال سيما في التعاون مع في عمى القواعد والتوصيات الدولية ووضع إرشادات  إضافياويقتضي ىذا األمر تركيزا 

 منظمة الجمارك العالمية والشركاء من ذوي الصمة في قطاع الطيران.

مقّصر غير لقد شدد فريق خبراء التسييالت عمى المسألة اليامة إلدارة وتسيير النقل بواسطة الجو ل 3-00
المصحوبين. وتسيم الممارسات الوطنية المتباينة والعمميات المختمفة لمشغمي الطائرات في حاالت االضطراب والفيم الخاطئ 
بشأن التعامل مع القّصر. وسيؤدي العمل من أجل اتساق القواعد القياسية وتوفير إرشادات واضحة إلى التخفيف من الكثير من 

 ىذا الشأن. الشواغل والحساسيات في

يمخص الجدول الوارد أدناه األولويات المقترحة لبرنامج التسييالت والنتائج المتوخاة لفترة السنوات الثالث و  3-04
4102-4102: 

 النتائج 4116-4112األولويات:  الفئات
العمررل بصررورة أفضررل وفررق مررا  -أ

 يتوفر لدينا
عدم االمتثال لمقواعد والتوصيات  -0

 الدولية 
 ؛اب عدم االمتثال لمقواعد والتوصيات الدوليةتحديد أسب أ(

  .رسم استراتيجيات لمساعدة الدول عمى االمتثال ب(
 

 ؛تحديد النتائج والموضوعات المشتركة في الممحق التاسع أ(  توحيد األعمال -4
 ؛تحديد استمرارية فائدة وأىمية القواعد والتوصيات الدولية ب(
 .والتوصيات الدوليةإعادة تنظيم وتبسيط القواعد  ج(

عالقات أقوى وتعاون أمتن مع  -3
 الكيانات ذات الصمة

عالقات أوثق ضمن االيكاو ومع الكيانات غير  إقامة أ(
 .التابعة لاليكاو

االستجابة  لممسائل الجديدة  -0 التخطيط لممستقبل -ب
 والناشئة

تعزيز القواعد والتوصيات الدولية أو اإلرشادات المتعمقة  أ(
ألحداث التي تؤدي إلى العرقمة وتسييل الشحن، با

والتعاون في مجال الشحن مع منظمة الجمارك العالمية 
 وقطاع الطيران؛ 

رشادات بشأن القّصر  ب( وضع قواعد وتوصيات دولية وا 
 غير المصحوبين.

 
إدراج قواعد وتوصيات دولية إضافية في الممحق التاسع  أ( التطورات التكنولوجية  -4

 الرقابة اآللية عمى الحدود بشأن
تعزيز القواعد والتوصيات الدولية بشأن المعمومات  ب(

 المسبقة عن الركاب وسجل أسماء الركاب
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 المرفق

 ، ما يمي:(0-4تشمل أمثمة التحديات التي يواجييا برنامج التسييالت )انظر الفقرة 

األمن الوطني بالخطر مثل حركة األشخاص الذين قد يتيددون بما في ذلك اليجرة غير القانونية:  :التهديدات األمنيةـ -1
و/أو أمن الطيران، واليجرة غير القانونية )األشخاص الذين يياجرون في ظل مزاعم زائفة من دولة إلى أخرى، بمساعدة من 

رىم أثناء الطريق، عمى عناصر إجرامية أو بدونيا، والركاب الذين يصمون إلى مقاصدىم بدون وثائق )إذ أنيم يدمرون وثائق سف
 متن الطائرة(، وتيريب المخدرات.

يتم تناوليا، عمى سبيل المثال، بواسطة القواعد والتوصيات الدولية، واإلرشادات المتعمقة باألشخاص غير المسموح   —
قة عن الركاب وسجل أسماء والمعمومات المسبقة عن الركاب، ونظم البيانات التفاعمية لممعمومات المسب دين،مبع  ليم بالدخول وال  

ضد األشخاص الذين يشكمون خطرًا عمى األمن الوطني  ،الركاب لمساعدة الدول في تحديد ومنع السفر، أو اتخاذ تدابير إنفاذ
وأمن الطيران و/أو الذين يحاولون اليجرة بصورة غير قانونية. وتساعد عممية نقل بيانات سجل أسماء الركاب أيضًا في مكافحة 

 المخدرات. وتمكِّن القواعد القياسية والتوصيات الدولية المتصمة بالشحن السمطات وقطاع الطيران من التكيف مع البيئة تيريب
 الستخدام األمثل لنظم المعمومات اآللية.اطرائق إدارة المخاطر و ، الستخدام سبتمبر 00الجديدة ألمن الشحن فيما بعد 

الذين يسافرون رفق وثائق سفر مغشوشة أو رفق وثائق أصمية ممنوحة مثل الركاب  وثائق السفر المغشوشة: -4
  ألشخاص آخرين.

بأمن عممية إصدار وثائق يتم تناوليا، عمى سبيل المثال، بواسطة القواعد والتوصيات الدولية، واإلرشادات المتعمقة  —
جواز سفر واحد لشخص واحد" واإلصدار اليوية، ومفيوم " انتحالالسفر، والرقابة عمى غش وثائق السفر، والحماية من 

 اإللزامي لجوازات السفر المقروءة آليًا.

،  (H1N1 influenza)ونزا الخنازير م، وأنف(SARS): مثاًل مرض االلتياب الرئوي الحاد الشديد تفشي األمراض المعدية -3
 . (AVIAN influenza) نزا الطيورمو وأنف
 لظيورلقواعد والتوصيات الدولية واإلرشادات المتعمقة بمساعدة الدول لمتأىب يتم تناوليا، عمى سبيل المثال، بواسطة ا —

األمراض المعدية عمى الصعيد الدولي والتي تشكل خطرًا عمى صحة الجميور أو حاالت الطوارئ الصحية العمومية ذات 
 أو انتشار األمراض عمى نطاق واسع.ولتعزيز تبادل البيانات واالستجابة الفعَّالة  في حالة ظيور األوبئة  الدوليالشاغل 

: مثاًل الكوارث الطبيعية، وعرقمة الخدمات الجوية عمى عرقمة الرحالت الجوية/التحديات التي تواجه قطاع الطيران -2
 أساس الصحة العمومية.

ابير المخصصة يتم تناوليا، عمى سبيل المثال، بواسطة القواعد القياسية والتوصيات الدولية واإلرشادات المتعمقة بالتد —
رقمت رحالتيم الجوية نتيجة ظروف قاىرة ولتطبيق القواعد القياسية الدولية التي لمدول لمساعدة المسافرين الجويين الذي ع  

تضفي صبغة التوحيد العالمي عمى تبادل بيانات الركاب والتخفيف من الصعوبات التي تواجييا شركات الطيران مع النظم غير 
 المسبقة عن الركاب وسجل أسماء الركاب.الموحدة لممعمومات 

التي تتم مواجيتيا تشمل التخفيف من حاالت التأخر أو منع الدخول أو الخروج في نقل المواد  التحديات األخرى -1
المشعة بواسطة الجو، وخاصة المواد المتسخد مة في التطبيقات الطبية، وتيسير شروط الدخول والمغادرة لضحايا حوادث 

مكانية تمتع األشخاص من ذوي اإلعاقة بالنقل الجوي. الطائرات  وأسرىم وا 

 -انتهـى  -


