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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  ةتنفیذیاللجنة ال

  التسهیالت ووثائق السفر المقروءة آلیا: من جدول األعمال ١٦البند رقم 

  المستمرةوممارساتها سیاسات االیكاو البیان الموحد عن 
  یخص التسهیالتما فی

  )مجلس االیكاو ورقة مقدمة من(

  الموجز التنفیذي
البیان الموحد لسیاسات  – ٢٠-٣٧، اعتمدت الجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین القرار ٢٠١٠في عام 

الجمعیة غ یبلّ یواظب على استعراض البیان وأن أن  إلى مجلس االیكاو فیه طلبت ، الذياالیكاو في مجال النقل الجوي
،  –٢٠- ٣٧قرار لللمرفق (د) باجوهري استعراض  جريأُ یه، وبناء علإذا اقتضى األمر إدخال تغییرات علیه.  العمومیة 

البیان الموحد لسیاسات االیكاو في مجال النقل في  بالتسهیالت والتي وردت حتى اآلن وتقرر نقل المسائل المتعلقة 
  بذاته. مشروع قرار قائماً بحیث تشكل  الجوي
  .مشروع قرار الجمعیة العمومیة الوارد في المرفقد اعتماض و استعر امدعّوٌة إلى  الجمعیة العمومیة :اإلجراء
الهدف 

  :االستراتیجي
  األمن. –ورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتیجي (ب)  

اآلثار 
  المالیة:

بتـــوافر المـــوارد فـــي میزانیـــة البرنـــامج العـــادي للفتـــرة ًا ســـتُنفَّذ األنشـــطة المـــذكورة فـــي الورقـــة المرفقـــة رهنـــ 
  من خارج المیزانیة.المساهمات و/أو بتوافر  ٢٠١٦-٢٠١٤

  )٨/١٠/٢٠١٠(في القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة ، Doc 9958الوثیقة   المراجع:
Doc 10008 ، للجمعیة العمومیةتقریر اللجنة االقتصادیة للدورة السابعة والثالثین  
وبرنامج العمل المقترح لفترة  التسهیالت –، التطورات المتعلقة بالملحق التاسع A38-WP/3ورقة العمل 

 السنوات الثالث المقبلة.
  ودلیل المفاتیح العامة.ًا ، التطورات المتعلقة بوثائق السفر المقروءة آلیA38-WP/4ورقة العمل 
  باستراتیجیة برنامج االیكاو للتعرف على هویة الركاب.، مقترح خاص A38-WP/11ورقة العمل
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 تعدیالت المقترح إدخالها على البیان الموحدال - ١

تنقیح البیان الموحد الحالي هناك اقتراح بمع مراعاة األهداف االستراتیجیة الجدیدة التي أقرها مجلس االیكاو،  ١- ١
تعلق فیما یلسیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي وذلك بغرض وضع بیان لسیاسات االیكاو وممارساتها المستمرة 

 یالت تحدیدًا.هسالتب

ن من ثالثة أجزاء المكوّ یتخذ الشكل نفسه  هذه الورقةبمرفق ال الوارد في التسهیالتعن البیان الموحد المقترح و  ٢- ١
 تمهیدیة.البنود ال، مع إضافة ٢٠-٣٧(د) من القرار  مرفقفي الالمتبع 

وكذلك آخر المستجدات وباإلضافة إلى التحسینات والتعدیالت الصیاغیة، فإن البیان الموحد المقترح یعكس  ٣- ١
برنامج التسهیالت خالل  ضمنا تنفیذهع هذا المجال، بما في ذلك األنشطة المزم فيأعمال االیكاو في  التركیز مستقبالً نطاق 
) المتعلقة بإدارة TRIP( "برنامج االیكاو لتحدید هویة الركاب"استراتیجیة في العناصر األساسیة ة و مقبلثالث السنوات الفترة ال
  .أمن وسالمة وثائق السفرو  ةالهوی

 
— — — — — — — —  
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  المرفق

  ینوالثالث الثامنةجمعیة العمومیة في دورتها ال تعتمدهمشروع قرار 

  : البیان الموحد لسیاسات االیكاو وممارساتها المستمرة فیما یخص التسهیالت.. /١٦القرار 
  

  المرفق (د)

  التسهیالت

  أحكام التسهیالت إعداد وتنفیذ —القسم األول 

) من اتفاقیة ٢٤) و(٢٣) و(٢٢التزامات الدول المتعاقدة بموجب المواد ( للتركیز على ضعقد وُ "التسهیالت"  ـ الملحق التاسع لما كان
  ).٣٥) و(٢٩) و(١٤) و(١٣) و(١٠في المواد ( إلیهاالقانونیة المشار  بالشروطالالزمة للوفاء  اإلجراءاتتوحید لو شیكاغو، 
لتیسیر التصریح للطائرات وتخلیص الركاب ًا تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة الواردة في الملحق التاسع أساسی ولما كان

على كفاءة عملیات  وأمتعتهم والبضائع والبرید ومواجهة التحدیات التي تطرحها مراقبة الحدود وٕاجراءات المطارات بغیة الحفاظ
  النقل الجوي.

  عملیات الخلوص هذه. في واألمن حقیق أكبر قدر من الكفاءة  األعضاء المتعاقدةأن تواصل الدول  حیويمن ال ولما كان

  :الجمعیة العمومیة فإن
كما ، التسهیالتسیاسات االیكاو المستمرة في مجال لأن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البیان الموحد  تقرر  - ١

  والثالثین للجمعیة العمومیة: الثامنةة تام الدور تخاعند قائمة تلك السیاسات كانت 

  أحكام التسهیالت إعداد وتنفیذ   - المرفق (أ) 

وعملیات  ركابهویة ال أنشطة تحدیداإلجراءات الوطنیة والدولیة الهادفة إلى ضمان أمن وسالمة  - المرفق (ب) 
  مراقبة الحدود

  التسهیالت مسائل فيالوطنیة والدولیة والتعاون  اإلجراءات   -المرفق (ج) 

إذا اقتضى األمر إدخال غ الجمعیة العمومیة أن یبلستعرض البیان الموحد المتعلق بالتسهیالت و أن یالمجلس ب تكلف  - ٢
  ؛التغییرات علیه

  التسهیالت) –(المرفق (د)  ٢٠-٣٧القرار  هذا القرار یحل محلّ  أن تعلن  - ٣
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 المرفق (أ)

  أحكام التسهیالت إعداد وتنفیذ
اتفاقیة حقوق األشخاص المعوقین وبروتوكولها االختیاري، التي اعتمدتها الجمعیة العامة لألمم المتحدة في شهر ولما كانت 

  .٢٠٠٨مایو  ٣قد دخلت حیز النفاذ یوم  ٢٠٠٦دیسمبر 
 تخلیصب تعجلفي استحداث نظم  فاعلیتهاثبتت أالتي أعدتها المنظمة قد ًا مواصفات وثائق السفر المقروءة آلی ولما كانت
  .وتعزیز برامج االمتثال لإلجراءات التي تضعها سلطات الهجرةي المطارات فالدولیین وأفراد الطواقم  الركابإجراءات 
اآلخرین  نتفعینوالم ركابالعلى  اتالمطار  بانيم تسهل الحركة في التيمجموعة من الالفتات القیاسیة  إعداد ولما كان

  .تهوفائد تهعلیاف أثبت  قد
  :الجمعیة العمومیة فإن
على ایالء عنایة خاصة لزیادة جهودها من أجل تطبیق القواعد والتوصیات الدولیة  األعضاء المتعاقدةالدول  تحث  - ١

  الواردة في الملحق التاسع.

  9984Docالملحق التاسع، العنایة الواجبة للوثیقة في أن تولي، في تنفیذ األحكام ذات الصلة  على األعضاءالدول  تحثّ   - ٢
  ي؛انتفاع األشخاص ذوي اإلعاقة بالنقل الجو دلیل  - 

 المتعاقدةبحیث یفي بالمتطلبات المعاصرة للدول  "التسهیالت " -  تحدیث الملحق التاسعیكفل المجلس أن  تطلب  -  ٣ ٢
وتیسیر الشحن  اإلدارة،والتطورات التكنولوجیة ذات الصلة بهذه  ،والبضائع والركاب الحدودمراقبة  بإدارةفیما یتعلق  األعضاء
وحمایة صحة الركاب  والقّصر غیر المصحوبین لهاوالتصدي  ألحداث الصحیة وغیرها من األحداث المعرقلة للطیرانومعالجة ا

  .لألشخاص المعوقینوالطواقم وتیسیر السفر الجوي 
الدول  حتیاجاتالالمجلس أن یتأّكد من أّن المواد اإلرشادیة ذات الصلة مواكبة للتطورات ومستجیبة  تطلب إلى  - ٤

  ؛ األعضاء
  .ناألم -والملحق السابع عشر  التسهیالت -  بین أحكام الملحق التاسعوالتكامل المجلس أن یكفل التوافق إلى تطلب   -٥ ٣
ق وثائ بعنوان الصادرة Doc 9303 الوثیقة رقم فيالواردة  واإلرشاداتتحدیث المواصفات یكفل المجلس أن  إلى تطلب  -٤

 تخلیص التي تحّسناستكشاف الحلول التكنولوجیة  واصلوأن ی ،في ضوء التقدم التكنولوجيوذلك ، السفر المقروءة آلیا
  .اإلجراءات

الدولیة  اإلشارات"بعنوان  الصادرة Doc 9636 رقم لوثیقةا بتحدیث یقوم تحدیث علىواظب یالمجلس أن  إلى تطلب  -٦ ٥
  .األعضاء المتعاقدةالدول  احتیاجاتوفائها ب وتأمین من أجل ضمان "،البحریة وانئوالم اتالمطار  بانيألشخاص في ما إلرشاد
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  المرفق (ب)

  الثانيالقسم 
وعملیات  ركابهویة الأنشطة تحدید  جوازات السفرضمان أمن وسالمة  حمایةاإلجراءات الوطنیة والدولیة الهادفة إلى 

  مراقبة الحدود
  

  وٕادارة مراقبة الحدود في أمن وتسهیل الطیران؛ ركابالدول تسلم بأهمیة التعرف على هویة ال لما كانت
یربط بین  وتنسیقاً  نهج أكثر شموالً  الدول تسلم بأّن القدرة على التعرف على األشخاص بذاتهم أمر یتطلب توخيلما كانت و 

  وٕادارة مراقبة الحدود ضمن شبكة متكاملة: ركابالعناصر الخمسة المترابطة التالیة في مجال تحدید هویة ال
  ثبت الصحیح من الهویة؛تالوثائق األساسیة واألدوات والعملیات الالزمة لضمان ال  (أ)

مواصفات ل المطابقةجوازات السفر اإللكترونیة،  بما فیها ،اً تصمیم وصنع وثائق سفر موحدة ومقروءة آلی  (ب)
  االیكاو؛

، لهم المصرحألشخاص اوالبروتوكوالت الخاصة بإصدار الوثائق من قبل السلطات المختصة إلى  اإلجراءات  (ج)
  ؛والفقدانالسرقة والتالعب  للتصدي لحاالت والضوابط

 على والتحقق منها وثائق السفر المقروءة آلیاً قراءة عملیة  ضمان كفاءة وأمن لتفتیش من أجلانظم وأدوات   (د)
  ؛، بما في ذلك استخدام دلیل المفاتیح العامة لالیكاوالحدود

ًا لوثائق السفر المقروءة آلیًا وموثوقًا مناسب التوقیت ومضمونًا توفر ربط تطبیقات قابلة للتشغیل البیني  (ه)
  ؛في سیاق عملیات التفتیشالبیانات المتاحة وذات الصلة وأصحابها ب

  ؛ركابالدول تحتاج إلى قدرات لتحدید هویة األشخاص، وأدوات وآلیات للتثّبت من هویة الولما كانت 
ومراقبة وثائق السفر من لتحقیق أقصى المنافع ًا عامًا إطار الركاب توّفر تحدید هویة االیكاو لاستراتیجیة برنامج ولما كانت 

  ًا؛لوثائق السفر المقروءة آلیاالیكاو  نجاح برنامج وبالبناء على، الهویةشؤون ن عناصر إدارة الجمع بیالحدود وذلك عبر 
دولة  وتهدف إلى إبالغالتي تدل على هویة الشخص وجنسیته  األساسیة الرئیسیةجواز السفر هو الوثیقة الرسمیة  ولما كان
  .هأصدرت جواز الدولة التي إلى حامله أن یعود بوسع المقصد بأن   العبور أو
  جواز لها أهمیة فائقة في تشغیل نظام السفر الدولي.كل الثقة الدولیة في سالمة ولما كان 
نظام تعتمد على ًا صحة وصالحیة وثائق السفر المقروءة آلی وعملیات مراقبة الحدود ركابأمن عملیة التعرف على ال ولما كان

المستندات المستخدمة للتحقق من هویة الشخص والتأكد ؛ السفر وثائقالهویة وعلى سالمة عملیة إصدار شؤون متین إلدارة 
  مستندات الهویة). مواطنیته أو جنسیته وتقییم حق طالب الجواز (مثالً  من
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بموجب "االستراتیجیة العالمیة لمكافحة اإلرهاب" التي أصدرتها في  –الدول األعضاء في األمم المتحدة قد قررت  تولما كان
أن تزید من جهودها وتعاونها على جمیع المستویات حسب االقتضاء لتحسن أمن إنتاج وٕاصدار وثائق الهویة  – ٨/٩/٢٠٠٦

  والسفر ولتحول دون تزویرها ومنع هذا التزویر.

ینص على أن تمنع الدول كافة تنقل  ٢٠٠١سبتمبر  ٢٨باألمم المتحدة في  الذي اعتمده مجلس األمن ١٣٧٣القرار  ولما كان
اإلرهابیین أو المجموعات اإلرهابیة من خالل مراقبة فعالة على الحدود وعلى إصدار وثائق الهویة ووثائق السفر، ومن خالل 

  تدابیر لمنع تزییف هذه الوثائق وتزویرها أو استخدامها بطرق احتیالیة.

 ؛تزویر وثائق الهویة ووثائق السفر ومنع مكافحةل على مستوى عالبین الدول  التعاون تعزیز وتكثیف ن المطلوبم ولما كان
تزویر وتزییف جوازات السفر، واستخدام جوازات السفر المزورة أو المزیفة، واستخدام جوازات  بما في ذلكفي جوازات السفر، 

هویات، واستخدام جوازات السفر المنتهیة مدة صالحیتها أو الملغاة، واستخدام جوازات الالسفر الصالحة من جانب منتحلي 
  .بشكل غیر مشروعالسفر التي تم الحصول علیها 

؛  الهویة في شؤونتزویر المن تزویر وثائق السفر إلى  بشكل متزایدتحول یالجرائم على المستوى العالمي  تركیزنطاق  ولما كان
  .استخدام جوازات السفر المسروقة الفارغة من طرف األشخاص الذین یریدون الدخول إلى البلدان بهویات مزیفةألّن ًا ونظر 

التي تشمل تخطیط المشاریع ًا تقدم المساعدة للدول في جمیع المسائل ذات الصلة بجوازات السفر المقروءة آلیاالیكاو ولما كانت 
ًا جوازات السفر المقروءة آلی لزیادة أمن وقد وضعت دلیل المفاتیح العامة لفحص وتدقیقالنظم،  وتنفیذها والتعلیم والتدریب وخدمات تقییم

  ؛بما یعزز أمن هذه الجوازات وسالمة عملیات مراقبة الحدود، المعززة بالقیاسات البیولوجیة (الجوازات االلكترونیة)

تطلب من برامج االیكاو المساعدة الفنیة والمساعدة على بناء القدرات من أجل تعزز برامجها في مجال  األعضاءالدول ولما كانت 
  ومراقبة الحدود؛ ركابهویة ال تحدید

  الجمعیة العمومیة: فإن

هویة األفراد بذاتهم  دالدول على العمل، من خالل برامجها في مجال وثائق السفر ومراقبة الحدود، على تحدی تحث  - ١
التي یواجهها تعظیم فوائد األمن والتسهیالت، بما في ذلك منع أفعال التدخل غیر المشروع وغیرها من التهدیدات من أجل وذلك 

    الطیران المدني؛

الهویة شؤون من أجل وضع وتنفیذ نظام متین في مجال إدارة على أن تكثف جهودها  األعضاء المتعاقدةالدول تحث   -٢ ١
  ؛جوازات السفر وثائق السفر عملیة إصدارالمحافظة على أمن وسالمة  ومن أجل

من أجل تنفیذ استراتیجیة برنامج االیكاو بشأن تحدید هویة الركاب وذلك باألمین العامة یكلف المجلس أن  إلى تطلب  - ٣
سفر وعملیات مراقبة الحدود بال الخاصة هاعلى تحدید هویة األفراد بذاتهم، وتعزیز أمن وسالمة وثائق األعضاءمساعدة الدول 

  لدیها؛
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وثائقها الخاصة بالسفر أن تكثف جهودها للمحافظة على أمن وسالمة  على األعضاء المتعاقدةالدول  تطلب إلى تحث   -٤ ٢
وعلى أن تساعد بعضها بعضا  جوازات السفر الصادرة عنها، ولحمایة هذه الجوازات من الغش، وعملیات مراقبة الحدود لدیها

  ؛في هذه المسائل

للمواصفات الواردة في الجزء ًا طبقًا التي لم تصدر بعد جوازات السفر المقروءة آلی األعضاء المتعاقدةالدول تطلب إلى    -٥ ٣
  أن تبادر إلى إصدارها. Doc 9303األول من الوثیقة رقم 

  .٢٠١٥نوفمبر  ٢٤قبل ًا انتهاء صالحیة الجوازات غیر المقروءة آلیأن تكفل  األعضاء المتعاقدةالدول  تحث  -٦ ٤

للتعرف على هویة الركاب وضع نظم فعالة وناجعة التي تحتاج إلى المساعدة في  األعضاء المتعاقدةالدول تحث   -٧ ٥
  تأخیر.على االتصال باالیكاو دون ًا تنفیذ معاییر ومواصفات وثائق السفر المقروءة آلی ومراقبة حدودها

  إلى المجلس أن یتخذ التدابیر المناسبة إلعداد اإلرشادات والمواصفات فیما یخص مستندات الهویة. تطلب  - ٦

، وثائق السفر المقروءة  9303Docالمجلس أن یكفل أّن المواصفات والمواد اإلرشادیة الواردة في الوثیقة  تطلب إلى  - ٨
لتكنولوجي، وأن یواصل استكشاف الحلول التكنولوجیة التي تهدف إلى  تعزیز التقدم اتظل مواكبة للتطورات في ضوء  ًا،آلی

  األمن وتسهیل عملیات مراقبة الحدود؛

تعزیز ، ن وسالمة وثائق السفر وعملیات مراقبة الحدودمتعزیز أ ةداعلى زیواصل العمل أن یالمجلس  إلى تطلب   -٩ ٧
، خالل تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة ذات الصلة في الملحق التاسعفعالیة عملیات مكافحة الغش في جوازات السفر، من 

على الحفاظ على سالمة  ؛هذه األهداف العمل نحو تحقیقعلى  األعضاء المتعاقدةوعلى وضع المواد اإلرشادیة لمساعدة الدول 
  .عنها وأمن جوازات السفر ووثائق السفر األخرى الصادرة

في مجالي تحدید  األعضاءلدول أنشطة المساعدة والدعم في بناء القدرات لالمجلس على استكشاف سبل تكثیف  تحث  -١٠
   ومراقبة الحدود، بما في ذلك قیام االیكاو بدور ریادي في المجتمع الدولي لتسهیل وتنسیق هذه المساعدة؛ المسافرینهویة 

على االنضمام إلى دلیل المفاتیح العامة لالیكاو، وتحث كل  الكترونیةالتي تصدر جوازات سفر الدول  جمیع تحث  - ١١ ٨
  الجوازات.بالجوازات أن تتحقق من التوقیعات الرقمیة الخاصة  تلكالدول التي تستلم 

التي ال تقدم بشكل منتظم وموقوت بیانات عن جوازات السفر الضائعة أو المسروقة إلى  األعضاء المتعاقدةالدول  تحث  - ١٢ ٩
  االنتربول إلیداعها في قاعدة البیانات المؤتمتة للبحث عن وثائق السفر الضائعة أو المسروقة، على القیام بتقدیم تلك البیانات.
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  المرفق (ج)
  القسم الثالث

  التسهیالت على مسائلالوطنیة والدولیة والتعاون  اإلجراءات

  .عملیات تخلیص اإلجراءاتمستمرة لتحسین فعالیة وكفاءة  إجراءات األعضاء المتعاقدةالدول تقضي بأن تتخذ حاجة ال كانت الم

  التحسینات الالزمة. إلدخاللجان وطنیة للتسهیالت وتشغیلها بفعالیة یمثل وسیلة ناجحة  إنشاء ولما كان

التي تهمها شؤون ومع مختلف األطراف الوطنیة والدولیة  األعضاء المتعاقدةالتسهیالت بین الدول  على مسائلالتعاون  ولما كان
  .ینالتسهیالت قد عاد بالنفع على جمیع المعنی

على جدوى ًا بعد تعدد النظم غیر الموحدة لتبادل المعلومات عن الركاب مما أثر سلبیًا هذا التعاون قد أصبح حیوی وحیث أن
  صناعة النقل الجوي.

  الجمعیة العمومیة: فإن

وطنیة للتسهیالت وأن تستعین بها، وأن تعتمد سیاسات للتعاون اإلقلیمي ًا الدول المتعـاقدة على أن تنشئ لجان تحث  - ١
  مع الدول المجاورة.

، تسهیالتفي مجال ال برامج و/أو لجان وطنیة بشأن إعدادمواد إرشادیة ما یلزم من  المجلس أن یضعتطلب إلى   -٢
  ؛ألحكام الملحق التاسع بوصفها بنودًا مّكملة

على المشاركة في برامج التسهیالت اإلقلیمیة وشبه اإلقلیمیة للمنظمات الدولیة  األعضاء المتعاقدةالدول تحث   -٣ ٢
  الحكومیة األخرى المعنیة بالطیران.

على أن تتخذ جمیع التدابیر الضروریة من خالل لجان التسهیالت الوطنیة أو بالوسائل  األعضاء المتعاقدةالدول  تحث  -٤ ٣
  ي:یل المالئمة األخرى للقیام بما

  :یلي ما إلىللحاجة  حكومتها، في كل ،المختصة الهیئات جمیععلى استرعاء اهتمام  المواظبة  )أ

  جعل القواعد والممارسات الوطنیة متوافقة مع أحكام الملحق التاسع ومقاصده.  )١

  إیجاد الحلول المناسبة للمشاكل الیومیة في مجال التسهیالت.  )٢

  المتابعة الضروریة. إجراءات تنفیذ إلىالمبادرة   )ب

على أن تشجع لجان التسهیالت الوطنیة أو لجان التسهیالت األخرى على دراسة  األعضاء المتعاقدةالدول  تحث  -٥ ٤
األخرى التي ترتبط  األعضاء المتعاقدةمشاكل التسهیالت، وأن تنسق نتائج هذه الدراسات مع النتائج التي توصلت إلیها الدول 

  معها بصالت جویة.

  



A38-WP/23 A-7 
Appendix 

الدول المتجاورة والمتاخمة على أن تتشاور فیما بینها بشأن المشاكل المشتركة التي قد تجابهها في مجال  تحث  -٦ ٥
  التسهیالت، كلما تبین أن تلك المشاورات قد تؤدي إلى حل موحد لتلك المشاكل.

على أن یواصلوا التعاون على  ومشغلي المطاراتالجویین  نمشغلیوال أن تشجععلى  األعضاء المتعاقدةالدول  تحث  -٧ ٦
  یلي: بشأن ما مع حكوماتهمنحو مكثف 

  تحدید مشاكل التسهیالت وحلها.  أ)

التي تهدد المصـالح  األخطارالهجرة غیر القانونیة وغیرها من  منعوضع ترتیبات تعاونیة لمنع تهریب المخدرات و   ب)
  الوطنیة.

المشغلین الدولیین واتحاداتهم إلى المشاركة إلى أقصى حد ممكن في على أن تدعو  األعضاء المتعاقدةالدول  تحث  -٨ ٧
  النظم االلكترونیة لتبادل البیانات، وذلك لتحقیق مستویات الكفاءة في خدمة الركاب والبضائع في المطارات الدولیة.

ات االلكترونیة، أن أن تكفل، لدى استخدامها نظمها الخاصة بتبادل البیانعلى  األعضاء المتعاقدةتحث الدول   -٩ ٨
اشتراطاتها فیما یتصل بالبیانات عن الركاب تتماشى مع المعاییر الدولیة التي أقرتها وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة لهذا 

  الغرض.

جمیع الجهود الممكنة لتعجیل  ،بالتعاون مع المنظمات الدولیة المهتمة ،الدول والمشغلین الجویین على أن یبذلوا تحث  - ١٠ ٩
  عملیات مناولة البضائع الجویة وتخلیص إجراءاتها، وأن یضمنوا أمن سلسلة اإلمدادات الدولیة.

  
  —انتهى  —


