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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 
  ةتنفیذیالاللجنة 

  التسهیل ووثائق السفر المقروءة آلیاً : من جدول األعمال ٦البند 

  بیانات المسافر ومراقبة الحدود
  ) اإلیاتا)((ورقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي 

  الملخص التنفیذي
 إلكترونیـاً  ر المسـبقة وسـجل اسـم المسـافرمعلومـات المسـافمثـل  بیانات المسـافرین نقل ات الطیرانشركمن  طلبت من الدول هناك عدد متزاید

كــل مــن اإلیكــاو  التــي وضــعتها المعــاییر والمبــادئ التوجیهیــة هــذه الطلبــات، ال تتبــع فــي كثیــر مــن األحیــاناألمــن. و مراقبــة الحــدود و  ألغـراض
تجربـة و  ملیـات شـركات الطیـران، ولكن أیضًا على علیس فقط على الدول غیر القیاسیة متطلباتال تؤثر. و واإلیاتا المنظمة العالمیة للجماركو 

  .للركابالسفر 

بیانـات مبادئ التوجیهیة الدولیة بشأن وال ٩ االمتثال ألحكام المرفقنخفاض مستوى األسباب المحتملة ال تناقش ورقة العمل هذه، ٢ في الفقرة
  واالمتثال. الوعي لزیادة عددًا من السبل ٣ في الفقرةقترح وت، المسافرین

  ُتدعى الجمعیة العمومیة إلى القیام بما یلي: :اإلجراء
لإلیكـاو التابعـة  لقواعـد القیاسـیة وأسـالیب العمـل الموصـى بهـااطلب من الـدول زیـادة الـوعي بـین سـلطات الهجـرة ومراقبـة الحـدود بشـأن ال -١

  المسافرین؛والمواد اإلرشادیة التي تتعامل مع بیانات 

معلومــات المتعلقـة ب لقواعــد القیاسـیة وأسـالیب العمـل الموصــى بهـاالتشـمل كافـة  ٩الطلـب مـن اإلیكـاو توســیع التـدقیق فـي أحكـام الملحــق  -٢
 ر المسبقة وسجل اسم المسافر.المساف

  المستدامة للنقل الجوي یئة والتنمیةحمایة الب -و(ج)األمن  -(ب)االستراتیجي  العمل هذه بالهدف ترتبط ورقة  الستراتیجیةااألهداف 

  إضافیة مطلوبة. لیست هنالك موارد اآلثار المالیة:

  التسهیل -  ٩الملحق   المراجع:

 

  
  

___________________________  
     اإلیاتاالنسخ العربیة والصینیة والفرنسیة والروسیة واألسبانیة مقدمة من  ١
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  بیانات المسافرین المتباینة متطلبات تعانیان من الدول والصناعة -١

، لیصل إلى ما ٢٠١١ملیون شخص أكثر مما نقلت عام  ٨٠٠، سوف تنقل الخطوط الجویة ٢٠١٦بحلول عام    ١- ١
ملیار راكب. وسیكون الحفاظ على أمن الحدود وفي نفس الوقت الحد من التكالیف تحدیًا متزایدًا. وللقیام بذلك،  ٣.٦مجموعه 

. ویمكن لمعلومات )PNR( وسجل اسم المسافر )API(نات المسافرین مثل معلومات المسافر المسبقة تتجه دول أكثر نحو بیا
المسافر المسبقة وسجل اسم المسافر أن توفر وسیلة ناجعة وفعالة للحصول على معلومات المسافر وتقییمها مسبقًا للهجرة 

ودة في حوزة شركات الطیران. وتفهم اإلیاتا وأعضائها والجمارك و/أو ألغراض أمنیة، لكن ذلك ینطوي على األنظمة الموج
الحاجة للنقل اإللكتروني للدول لتسریع تدفقات المسافرین وتتعاون مع السلطات العامة لتلبیة احتیاجاتها المشروعة في مراقبة 

  الحدود.

مي قوي لنقل البیانات. ویوجد اآلن ساعد التعاون بین اإلیكاو ومنظمة الجمارك العالمیة واإلیاتا على تحقیق إطار عال   ٢- ١
، فضًال عن المبادئ التوجیهیة الصلبة ٩٢في الملحق المخصصة  لقواعد القیاسیة وأسالیب العمل الموصى بهااعدد من 

  .٤وسجل اسم المسافر ٣والواسعة لمعلومات المسافر المسبقة

دول قدمت طلبات مماثلة وتنتظر الرد. وتتطلب  ١٠دولة تلقي معلومات المسافر المسبقة، وهناك  ٤٩حالیًا، طلبت    ٣- ١
دولة أخرى ستحذو حذوها. ولألسف، ال تمتثل المتطلبات في  ٢٩دولة الوصول إلى بیانات سجل اسم المسافر الیوم، مع  ١٦

  العدید من هذه الدول مع المعاییر والمبادئ التوجیهیة الدولیة.

على جمیع األطراف. وبالنسبة للدول المهتمة ببیانات المسافرین، غالبًا  ثر متطلبات بیانات المسافر غیر القیاسیةتؤ    ٤- ١
ما تؤدي الطلبات غیر القیاسیة إلى التأخیر في االمتثال من ِقبل صناعة الطیران، أو إلى تأخیرات فعلیة في الرحالت عندما 

ران، تستهلك الطلبات غیر القیاسیة الوقت تكون هناك حاجة اللتقاط المعلومات غیر القیاسیة یدویًا. وبالنسبة لشركات الطی
والموارد غیر الضروریة، بما أن البیانات المتاحة بحاجة إلى أن ُتعّدل حسب حاجات األنظمة الجدیدة والسلطات الفردیة. 
نیة وباإلضافة إلى ذلك، تصبح الخطوط الجویة مسؤولة عندما تمتثل للطلبات غیر القیاسیة التي تتعارض مع القوانین الوط

  بشأن خصوصیة البیانات للدول األخرى. ویؤثر هذا بدوره في هذه الدول ومواطنیها.

لقواعد القیاسیة وأسالیب " مسألة عدم االمتثال باالتسهیالت - ٩التطورات المتعلقة بالملحق " ٣تؤكد ورقة العمل    ٥- ١
ة العامة لإلیكاو إلى تحدید األسباب ووضع ، األمر الذي أدى إلى اقتراح األمان٩للمرفق العمل الموصى بها التابعة 

استراتیجیات لمساعدة الدول على االمتثال. وتقدم ورقة العمل هذه عددًا من المقترحات بهذا الشأن، مع التركیز على العنصر 
  المحدد لبیانات المسافرین والذي ُیعتبر مصدر قلق متزاید لشركات الطیران األعضاء في اإلیاتا.

  اب عدم االمتثالتحدید أسب   -٢
  ترى اإلیاتا سببین رئیسیین لصعوبة التوصل إلى نهج متسق لنقل بیانات الركاب:   ١- ٢

عند التعامل معها من ِقبل السلطات الموجودة خارج الطیران المدني  المعاییر واإلرشادات معروفة قد ال تكون  )أ 
فیما یتعلق بمراقبة الحدود تجعل من الصعب تعقید وتنوع هیاكل الدول و والنقل، مثل الهجرة والجمارك والشرطة. 

                                                                 
االلتزام  المسافر المسبقة بمقتضى تشریعها الوطني دخل نظام معلوماتتّ  دولة متعاقدةیتعین على كل : "٤٧.٣ معیار، ال٩الملحق  في ذلكبما   ٢

  المسافر المسبقة. معلومات لنقل الدولیة المعترف بها بالمعاییر
  .٢٠١٠/اإلیكاو بشأن معلومات المسافر المسبقة، اإلیاتاإرشادات منظمة الجمارك العالمیة/  ٣
  ، إرشادات بشأن بیانات سجل اسم المسافر. ٩٩٤٤ وثیقة اإلیكاو  ٤
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إیجاد طریقة لجمع بیانات الركاب بكفاءة. كما أنه من الصعب على شركات النقل الجوي أن تصبح على بینة من 

أن التعاون فیما بین الدول المتعاقدة ومختلف األطراف  ٣٧المتطلبات الدقیقة. وقد الحظت الجمعیة العمومیة الـ 
ي ضوء انتشار أنظمة تبادل بیانات المسافر غیر الموحدة التي تؤثر سلبًا على جدوى صناعة النقل "أصبح حیویًا ف

  ."٥الجوي
، وحتى أنه یتّم تجاهل معاییر اإلیكاو ذات السبب الثاني قد یكون أن المبادئ التوجیهیة ال یمكن فرض تنفیذها  )ب 

لتذكیر كافة الدول بضرورة  ٢٠١١٦كانون األول/دیسمبر الصلة في كثیر من األحیان. وقد صدر بیان رسمي في 
التأكد من موافقة  األنظمة على المعاییر الدولیة المعترف بها، ومع ذلك فإننا ال نزال نشهد العدید من البرامج غیر 

یتّم  ٩رفق للملقواعد القیاسیة وأسالیب العمل الموصى بها التابعة االقیاسیة. وترحب اإلیاتا بحقیقة أن العدید من 
. ویمكن أن یكون التدقیق الشامل ٧)USAP(تدقیقها في إطار البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران التابع لإلیكاو 

ن یالذي یشمل التسهیل أداة قویة للمساعدة في تحدید أوجه القصور وتقدیم التوصیات لحلها. إّال أنه لم یتّم تضم
 ٩بیانات المسافر في الملحق سالیب العمل التسعة الموصى بها والمتعلقة بلقواعد القیاسیة وأاسوى واحدة فقط من 

  في نطاق البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران الیوم.
  وضع استراتیجیات لتسهیل االمتثال وتوحید أنظمة بیانات المسافرین -٣
 :مسافرینحملة توعیة عالمیة بشأن بیانات الیوفر الوضع اآلنف الذكر فرصة إلطالق    ١- ٣

تخطط كل من اإلیاتا واإلیكاو والمنظمة العالمیة للجمارك لتطویر مجموعة أدوات متعددة الوسائط سوف تكون   )أ 
متاحة على اإلنترنت وتقدم المفاهیم الرئیسیة وراء بیانات المسافرین بما في ذلك منافعها، وقدرات شركات الطیران، 

  سیة مثل خصوصیة البیانات.وصیغ النقل، وعناصر البیانات والمبادئ الرئی
سیتّم تنظیم سلسلة من "أیام معلومات المسافر المسبقة وسجل اسم المسافر" في جمیع المناطق وبلغات مختلفة   )ب 

للترویج لمجموعة األدوات وفسح المجال للقیام بعروض نظریة ومناقشات عملیة حول التحدیات التي تواجه تطویر 
  برامج فعالة لبیانات المسافرین.

لتحدید عدم المطابقة مع المعاییر العالمیة بشكل منهجي وٕاطالق آلیات  إجراءات ونظم جدیدةینبغي وضع   ٢- ٣
  المساعدة:

ینبغي أن تضع كل من اإلیاتا واإلیكاو والمنظمة العالمیة للجمارك بشكل مشترك سجًال عالمیًا لبیانات المسافرین.   )أ 
واحد كل المنظمات ذات الشأن والدول األجنبیة وشركات وسیسمح السجل ألي سلطة عامة أن تخطر في مكان 

الطیران عن عزمها على اعتماد برنامج جدید لبیانات المسافرین. وبعد ذلك، سیتّم إرسال المعاییر والمبادئ 
التوجیهیة العالمیة ذات الصلة بشكل تلقائي من ِقبل السجل إلى الدولة المبلغة. وقبل كل شيء، سیسمح السجل 

الطیران اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل التنفیذ المبّكر، كما یسمح للمنظمات والدول األجنبیة بالتواصل لشركات 
  لإلشارة إلى التعارضات المحتملة مع التشریعات المطّبقة، مثل قوانین خصوصیة البیانات.

                                                                 
  )A37-20(جوي مجال النقل ال في یكاو المستمرةإلا البیان الموحد لسیاسات  ٥
  EC6/3-11/76 البیان الرسمي  ٦
البرنامج العالمي لتدقیق أمن تدقیقها من ِقبل  ىلقواعد القیاسیة وأسالیب العمل الموصى بها والتي تعتبر مثل "الجوانب األمنیة للتسهیل" والتي جر ا  ٧

 ٤٧.٣. وفقط ٦٧.٣، ٤٧.٣، ١٠.٣، ٨.٣، ٧.٤، ١٩.٥، ٣٣.٣، ٤٣.٤، ٧.٣، ١٩.٥، ٤٦.٣، ٣١.٣، ٩.٣، ٨.٢٠، ١٧.٨الطیران الیوم هي 
  معلومات المسافر المسبقة.تعامل مع بیانات المسافر، وفقط مع ت
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لقواعد الیشمل كافة  ٩كام الملحق تدقیقاته ألحالبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران التابع لإلیكاو یجب أن یوسِّع   )ب 
إلى  ١.٤٧.٣( المسبقة وسجل اسم المسافر معلومات المسافرالمتعلقة ب القیاسیة وأسالیب العمل الموصى بها

  وأن یوّفر مزیدًا من الوضوح للدول األخرى بخصوص مستوى االمتثال.)، ٤٨.٣ RPو ٧.٤٧.٣

الجمارك العالمیة لوضع آلیة لمواصلة مساعدة الدول على  ستكون اإلیاتا جاهزة لالنضمام إلى اإلیكاو ومنظمة  )ج 
  اعتماد برامج قیاسیة بشأن معلومات المسافر المسبقة وسجل اسم المسافر.

  البحث عن سبل مختلفة لنقل البیانات في المستقبل   -٤
ي الصناعة، أطلقت مجموعة مؤلفة من شركات الطیران األعضاء في اإلیاتا، وممثلین عن الحكومات، ومورد  ١- ٤

  ".٢٠٢٠باإلضافة إلى اتحادات الطیران والمطارات فكرة بخصوص مستقبل جمع ونقل بیانات المسافرین تحت اسم "رؤیة 

نهج الحقل األخضر وتبحث في طرق جدیدة ومبتكرة لجمع وتخزین ونقل بیانات  ٢٠٢٠تتخذ مجموعة رؤیة   ٢- ٤
ى وضع إطار كفئ ومتسق عالمیًا وفعال من حیث التكلفة الستخدام البیانات المسافرین في السنوات القادمة. وتهدف المبادرة إل

المتعلقة بالمسافرین بین المسافرین وشركات الطیران والحكومات. وسیكون أحد األهداف تقلیل حاجة شركات الطیران إلرسال 
  ات مختلفة وبأشكال مختلفة.البیانات الشخصیة نفسها أو بیانات السفر إلى وكاالت مختلفة، ودول مختلفة، في أوق

لغایة اآلن، وافقت المجموعة على بیان بخصوص الرؤیة وكذلك على المبادئ الرئیسیة وسوف تستخدمها لوضع   ٣- ٤
. وتشّجع المجموعة الدول والجهات المعنیة األخرى بالطیران ٢٠١٣استراتیجیة عالیة المستوى وخارطة طریق قبل نهایة عام 

  تحدیثات عن سیر العمل.للحصول على   secfal@iata.org اإللكترونيعلى االتصال بالبرید 

   –انتهــى  –
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