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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 

   التنفیذیةاللجنة  تقریر
  عن

  من جدول األعمال ١٦البند 

  )التنفیذیة(مّقدم من رئیس اللجنة 
  

من جدول األعمال. وتوصـى الجلسـة العامـة  ١٦أقّرت اللجنة التنفیذیة التقریر المرفق عن البند 
  ./.. ١٦بأن تعتمد القرار 

  

  

  

  

  

  

  

  .بعد إزالة هذه الصفحة، ینبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقریر مالحظة:
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  ًا : التسهیالت ووثائق السفر المقروءة آلی ١٦البند 

ووثائق  (FAL)ة، في التطورات في مجاالت التسهیالت سادسالو  الخامسة هاینظرت اللجنة التنفیذیة، خالل جلست  ١-١٦
 4و  WP /3على أساس تقاریر المجلس المقدمة في ورقات العمل (PKD)ودلیل المفاتیح العام  (MRTDs)ًا السفر المقروءة آلی

 269و 267و 254و 246و 180و 161و 105و WPs/94 :إلى ذلك، ُقدمت تسع ورقات من دول ومراقبین وباإلضافة. 23و 11و
 .322و

التسهیالت منذ الجمعیة العمومیة السابقة واقترح ، التطورات في برنامج WP/3وصف المجلس، في ورقة العمل و   ٢-١٦
  .٢٠١٦- ٢٠١٤أولویات للبرنامج وتوقع نتائج للفترة الثالثیة 

وبدلیل ًا عن التطورات المتعلقة ببرنامج وثائق السفر المقروءة آلیًا ، قدم المجلس تقریر WP/4في ورقة العمل   ٣-١٦
  سابقة.االیكاو للمفاتیح العامة منذ الجمعیة العمومیة ال

ودعا  (ICAO PKD)، استراتیجیة برنامج االیكاو لتحدید هویة الركاب WP/11قدم المجلس، في ورقة العمل و   ٤-١٦
الجمعیة العمومیة للمصادقة على االستراتیجیة المقترحة لبرنامج االیكاو لتحدید هویة الركاب والتوصیة بمشاركة الدول في دلیل 

  المفاتیح العامة.
، دعت جمهوریة كوریا الجمعیة العمومیة ألن تطلب من المجلس النظر في إدراج WP/267العمل في ورقة و   ٥-١٦

  التسهیالت. — قواعد وتوصیات دولیة جدیدة لألنظمة التلقائیة إلنهاء إجراءات الهجرة في الملحق التاسع
تطلب من المجلس النظر في  ، الجمعیة العمومیة ألنWP/254دعت اإلمارات العربیة المتحدة، في ورقة العمل   ٦-١٦

  من الورقة. ٤- ٢على النحو المقترح في الفقرة ، إرشادات بشأن بیانات سجالت أسماء الركاب، Doc 9944تعدیل الوثیقة 
، خطوات لوضع واعتماد معاییر محسنة في مجال االستدالل WP/161اقترحت الوالیات المتحدة، في ورقة العمل   ٧-١٦

  ي، وذلك بغیة تسهیل المزید من التشغیل المتبادل للبرامج الوطنیة في مجال المسافرین الموثوقین.البیولوجي والسفر الدول
ورقة العمل  (AFCAC)دولة األعضاء في اللجنة األفریقیة للطیران المدني  ٥٤الدول البالغ عددها  قدمت  ٨-١٦

WP/105على ورقة العمل ًا وتعلیقًا ، دعمWP/4  ودلیل ًا فیما یتعلق ببرنامج وثائق السفر المقروءة آلیالمتصلة بالتقدم المحرز
  المفاتیح العامة.

، عدم امتثال الدول للقواعد WP/94, Revision No. 1، في ورقة العمل (IATA)تناول اتحاد النقل الجوي الدولي   ٩-١٦
ركاب التي تؤثر على الدول وشركات القیاسیة الدولیة المعتمدة لالنتقال من معلومات الركاب المسبقة وبیانات سجل أسماء ال

األسباب الممكنة لعدم االمتثال للقواعد والتوصیات الدولیة ذات الصلة الواردة ًا الطیران على السواء. وعولجت في الورقة أیض
  في الملحق التاسع.

وٕاجراءات معالجة ا الالزمة حالی ات، أن شروط التـأشیر WP/246منظمة السیاحة العالمیة، في ورقة العمل  اّدعت  ١٠-١٦
تحّد من نمو قطاعي الطیران والسیاحة، وبالتالي التنمیة االقتصادیة والتوظیف. وعرضت الورقة مجاالت مختلفة قد  اتالتأشیر 

  یكون فیها لتسهیل مثل هذه الشروط والعملیات تأثیر إیجابي على القطاعات المذكورة آنفا.
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عن األنشطة المضطلع بها فیما یتعلق ببرنامج االیكاو لوثائق ًا تقریر  ، قدمت شیليWP/322في ورقة المعلومات   ١١-١٦
والملحق  Doc 9303السفر المقروءة آلیا، وخاصة مشاركتها في اجتماعات االیكاو المالئمة وتنفیذها لألحكام ذات الصلة للوثیقة 

  التسهیالت. —التاسع 
ذي أحرزته تلك الدولة منذ الدورة السابعة والثالثین ، التقدم الWP/180وصفت الصین، في ورقة المعلومات   ١٢-١٦

للقواعد والتوصیات الدولیة ذات ًا في التسهیالت وتنفیذ نظام جوازات السفر اإللكترونیة، وفقًا للجمعیة العمومیة للمضي قدم
  .وثائق السفر المقروءة آلیا، Doc 9303الصلة للملحق التاسع والمواصفات الفنیة للوثیقة 

، وصفت جمهوریة كوریا خدمتها التلقائیة إلنهاء إجراءات الهجرة المستندة إلى WP/269ي ورقة المعلومات ف  ١٣-١٦
  التعرف على الوجه التي تم تطویرها لتعزیز التسهیالت لخدمات النقل الجوي وأمن الطیران.

لفترة السنوات  لبرنامج التسهیالت والنتائج المتوخاة صادقت اللجنة على األولویات المقترحة  ١٤-١٦
  .WP/3من ورقة العمل  ١٢- ٣، على النحو المبین في الفقرة ٢٠١٦-٢٠١٤  الثالث

ودلیل المفاتیح العامة، ًا ببرنامج وثائق السفر المقروءة آلی تعلقبالتطورات المستجدة فیما یًا أحاطت اللجنة علم  ١٥-١٦
  .WP/4حسب ما ُعرضت في ورقة العمل 

تراتیجیة االیكاو المقترحة بشأن برنامج تحدید هویة الركاب وأوصت بمشاركة الدول في صادقت اللجنة على اس  ١٦-١٦
النظر في الشواغل التي أثارتها دول صغیرة ًا . وطلبت اللجنة أیضWP/11دلیل المفاتیح العامة، كما هو مقترح في ورقة العمل 

  بصدد رسوم المشاركة في دلیل المفاتیح العامة.
على أنه ینبغي أن ُیطلب من المجلس النظر في إدراج قواعد وتوصیات دولیة جدیدة في الملحق  وافقت اللجنة  ١٧-١٦

  .WP/267من ورقة العمل  ٤قائیة إلنهاء إجراءات الهجرة، على النحو المبین في الفقرة لالتاسع تتعلق باألنظمة الت
من ورقة العمل  ٤- ٢تراحات الواردة في الفقرة وافقت اللجنة على أنه ینبغي أن ُیطلب من المجلس النظر في االق  ١٨-١٦

WP/254  لتحدیث الوثیقةDoc 9944.  
، لتحسین WP/161بأهمیة برامج المسافرین الموثوقین الموصوفة في ورقة العمل ًا في معرض اإلحاطة علم  ١٩-١٦

بجعل االیكاو تدعم تطویر مثل هذه  التسهیالت واألمن، وافقت اللجنة على أنه ینبغي أن یبحث المجلس السبل والوسائل الكفیلة
  البرامج، وتحقق التشغیل المتبادل واالتفاق فیما بین هذه البرامج.

لملحق التاسع بشأن األنظمة التلقائیة إلنهاء إجراءات في افیما یتعلق بالمسائل المتصلة بإدراج أحكام جدیدة   ٢٠-١٦
دولیة لبرامج المسافرین الموثوقین، وافقت اللجنة على أنه ینبغي إحالة والقواعد والتوصیات ال Doc 9944الهجرة وتنقیح الوثیقة 

  هذه المسائل إلى فریق خبراء التسهیالت للنظر فیها.
أن یدعو المجلس إلجراء التي تقضي ب، WP/105وافقت اللجنة على االقتراحات، المقدمة في ورقة العمل   ٢١-١٦

ن إصدار وثائق السفر وسلطات الطیران المدني من أجل ضمان إدراك اتصاالت رفیعة المستوى بین الدول المسؤولة ع
ًا لجوازات السفر المقروءة آلیا. وفي معرض اإلحاطة علم ٢٤/١١/٢٠١٥المسؤولیات المرتبطة بالموعد النهائي المحدد في 

ت السفر اإللكترونیة، وافقت لالیكاو لمساعدة الدول في مبادرات إعمال جوازا ةتابع ةنموذجی لخریطة طریقباإلعداد المرتقب 
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اللجنة على أنه ینبغي أن تضفي االیكاو أقصى درجات األولویة على هذا األمر، وعلى أنه ینبغي لها على وجه التحدید أن 
  تنظم حلقات دراسیة وحلقات عمل إقلیمیة بغیة توعیة الدول بشأن فوائد المشاركة في دلیل المفاتیح العامة.

، وافقت اللجنة على أنه ینبغي أن ُیطلب من الدول زیادة WP/94, Revision No. 1قة العمل فیما یتعلق بور   ٢٢-١٦
الوعي بین سلطات الهجرة ومراقبة الحدود بشأن القواعد والتوصیات الدولیة والمواد اإلرشادیة الصادرة عن االیكاو التي تتعامل 

تدقیق أمن الطیران لیشمل كافة القواعد والتوصیات ل العالمي برنامجال بتوسیعًا مع بیانات الركاب. غیر أن اللجنة لم تؤید اقتراح
  الدولیة للملحق التاسع المتعلقة بمعلومات الركاب المسبقة وسجل أسماء الركاب.

وافقت اللجنة على أنه ینبغي حث الدول األعضاء على مواصلة عملیة تسهیالت التأشیرات، على النحو المقترح   ٢٣-١٦
على أنه ینبغي أن تقوم االیكاو ومنظمة السیاحة العالمیة بصورة مشتركة بمعالجة ًا . ووافقت أیضWP/246ل في ورقة العم

  موضوع تسهیالت التأشیرات على مستوى استراتیجي، ولكن ضمن إطار الموارد المتوافرة لفریق خبراء التسهیالت.
عن سیاسات االیكاو البیان الموحد  األعمال، في بشأن هذا البند من جدولا لعمله نظرت اللجنة، استكماالً   ٢٤-١٦

، التي تضمنت مشروع قرار WP/23بصیغته المقدمة في ورقة العمل المقترح تها المستمرة فیما یخص التسهیالت اوممارس
  ).xx/16العتماده من قبل الجمعیة العمومیة (القرار 

 االیكاو البیان الموحد عن سیاسات، حتى الیوم، في الحظت اللجنة أن المسائل المتعلقة بالتسهیالت قد وردت  ٢٥-١٦
غیر أنه مراعاة لألهداف االستراتیجیة الجدیدة التي اعتمدها المجلس، وافقت اللجنة على أنه المستمرة في مجال النقل الجوي. 

أن البیان الموحد المقترح ًا ضینبغي تقدیم المسائل المتعلقة بالتسهیالت كمشروع قرار قائم بذاته، على النحو المقترح. والحظت أی
یعّبر عن تطورات حدیثة، وكذلك محور التركیز المستقبلي ألعمال االیكاو في هذا المجال. ویشمل األخیر أنشطة معتزمة 

عن عناصر رئیسیة الستراتیجیة برنامج االیكاو لتحدید هویة الركاب  لبرنامج التسهیالت خالل الفترة الثالثیة المقبلة، فضالً 
  لق بإدارة تحدید الهویة وأمن وثائق السفر وسالمتها.تتع
) في المرفق (ج)، وافقت على توصیة ١١بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القرار، وأدرجت فقرة إضافیة (  ٢٦-١٦

  الجلسة العامة باعتماد القرار التالي.

  ص التسهیالت/.. : البیان الموحد لسیاسات االیكاو وممارساتها المستمرة فیما یخ١٦القرار 
) مـــن ٢٤) و(٢٣) و(٢٢التزامـــات الـــدول المتعاقـــدة بموجـــب المـــواد ( للتركیـــز علـــى ضـــعقـــد وُ  تالتســـهیال — الملحـــق التاســـع لمـــا كـــان

  ).٣٥) و(٢٩) و(١٤) و(١٣) و(١٠في المواد ( إلیهاالقانونیة المشار  بالشروطالالزمة للوفاء  اإلجراءاتتوحید لو ، تفاقیةالا
قواعد والتوصیات الدولیة الواردة في الملحق التاسع أساسیًا لتیسیر التصریح للطائرات وتخلیص الركاب تنفیذ ال ولما كان

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

  عملیات الخلوص هذه. في واألمن حقیق أكبر قدر من الكفاءة تاألعضاء ل أن تواصل الدو  حیويمن ال ولما كان

  :الجمعیة العمومیة فإن
كمـا ، التسـهیالتسیاسـات االیكـاو المسـتمرة فـي مجـال لأن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البیـان الموحـد  رتقر  -١

  ین للجمعیة العمومیة:والثالثة الثامنة تام الدور تخاعند قائمة تلك السیاسات كانت 
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  أحكام التسھیالت إعداد وتنفیذ   — المرفق (أ) 

اإلجراءات الوطنیـة والدولیـة الهادفـة إلـى ضـمان أمـن وسـالمة أنشـطة تحدیـد هویـة الركـاب وعملیـات مراقبـة   —المرفق (ب) 
  الحدود

  التسهیالت في مسائلالوطنیة والدولیة والتعاون  اإلجراءات   -المرفق (ج) 

لمجلس بأن یستعرض البیان الموحـد المتعلـق بالتسـهیالت وأن یبلـغ الجمعیـة العمومیـة إذا اقتضـى األمـر إدخـال ا تكلف  -٢
  تغییرات علیه؛

  .التسهیالت) –(المرفق (د)  ٢٠-٣٧أن هذا القرار یحل محّل القرار  تعلن  -٣

 المرفق (أ)

  أحكام التسهیالت إعداد وتنفیذ
وقین وبروتوكولهــا االختیــاري، التــي اعتمــدتها الجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي شــهر اتفاقیــة حقــوق األشــخاص المعــولمــا كانــت 

  .٢٠٠٨مایو  ٣قد دخلت حیز النفاذ یوم  ٢٠٠٦دیسمبر 
 تخلــیصب تعجــلفــي اســتحداث نظــم  فاعلیتهــاثبتــت أمواصــفات وثــائق الســفر المقــروءة آلیــًا التــي أعــدتها المنظمــة قــد  ولمــا كانــت
  .وتعزیز برامج االمتثال لإلجراءات التي تضعها سلطات الهجرةي المطارات فیین وأفراد الطواقم الدول الركابإجراءات 
اآلخـــرین  نتفعـــینالركـــاب والمعلـــى  اتالمطـــار  بـــانيم التـــي تســـهل الحركـــة فـــيمجموعـــة مـــن الالفتـــات القیاســـیة  إعـــداد ولمـــا كـــان

  .تهوفائد تهعلیاف أثبت قد
  :الجمعیة العمومیة فإن

عنایة خاصة لزیادة جهودها من أجل تطبیق القواعد والتوصیات الدولیة الواردة في  إیالءالدول األعضاء على  تحث  - ١
  الملحق التاسع.

 Doc 9984أن تولي، في تنفیذ األحكام ذات الصلة في الملحق التاسع، العنایة الواجبة للوثیقة  الدول األعضاء علىتحّث   - ٢
  ؛ل الجوي لألشخاص ذوي اإلعاقةبشأن إتاحة وسائل النقدلیل  - 

األعضاء بحیث یفي بالمتطلبات المعاصرة للدول  تالتسهیال — تحدیث الملحق التاسعیكفل المجلس أن  إلى تطلب  - ٣
والبضائع والركاب، والتطورات التكنولوجیة ذات الصلة بهذه اإلدارة، وتیسیر الشحن ومعالجة  الحدودمراقبة  بإدارةفیما یتعلق 

  .الصحیة وغیرها من األحداث المعرقلة للطیران والتصدي لها والقّصر غیر المصحوبین األحداث
المجلس أن یتأّكد من أّن المواد اإلرشادیة ذات الصلة مواكبة للتطورات ومستجیبة الحتیاجات الدول  تطلب إلى  - ٤

  األعضاء ؛
  .ناألم -والملحق السابع عشر  التسهیالت - اسعبین أحكام الملحق التوالتكامل لمجلس أن یكفل التوافق اإلى تطلب   -٥
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ألشـخاص فـي ا إلرشـادالدولیـة  اإلشـارات بعنـوان الصـادرة Doc 9636 رقـم لوثیقـةا أن یقـوم بتحـدیث المجلـس إلى تطلب  -٦
  .األعضاءالدول  احتیاجاتوفائها ب، من أجل ضمان البحریة وانئوالم اتالمطار  بانيم

  المرفق (ب)
  الدولیة الهادفة إلى ضمان أمن وسالمة أنشطة تحدید هویة الركاب وعملیات مراقبة الحدوداإلجراءات الوطنیة و 

  الدول تسلم بأهمیة التعرف على هویة الركاب وٕادارة مراقبة الحدود في أمن وتسهیل الطیران؛ لما كانت
یــربط بــین ًا وتنسـیق ج أكثـر شــموالً نهــ تســلم بـأّن القــدرة علـى التعــرف علـى األشــخاص بــذاتهم أمـر یتطلــب تـوخي الـدولولمـا كانــت 

  العناصر الخمسة المترابطة التالیة في مجال تحدید هویة الركاب وٕادارة مراقبة الحدود ضمن شبكة متكاملة:
  الوثائق األساسیة واألدوات والعملیات الالزمة لضمان التثبت الصحیح من الهویة؛    )أ

مــا فیهــا جــوازات الســفر اإللكترونیــة، المطابقــة لمواصــفات تصــمیم وصــنع وثــائق ســفر موحــدة ومقــروءة آلیــًا، ب    )ب
  االیكاو؛

، المصـرح لهـمألشـخاص اإلجراءات والبروتوكوالت الخاصة بإصدار الوثائق مـن قبـل السـلطات المختصـة إلـى ا  )ج
  والفقدان؛السرقة والتالعب  للتصدي لحاالت والضوابط

علــى  والتحقــق منهــا وثــائق الســفر المقــروءة آلیــاً یــة قــراءة عمل ضــمان كفــاءة وأمــن لتفتــیش مــن أجــلانظــم وأدوات   )د
  ؛، بما في ذلك استخدام دلیل المفاتیح العامة لالیكاوالحدود

ـــة للتشـــغیل البینـــي  )ه ـــًا لوثـــائق الســـفر المقـــروءة آلیـــًا  تطبیقـــات قابل تـــوفر ربطـــًا مناســـب التوقیـــت ومضـــمونًا وموثوق
  ؛یاق عملیات التفتیشالبیانات المتاحة وذات الصلة في سوأصحابها ب

  الدول تحتاج إلى قدرات لتحدید هویة األشخاص، وأدوات وآلیات للتثّبت من هویة الركاب؛ولما كانت 
ومراقبــة وثــائق الســفر مــن لتحقیــق أقصــى المنــافع عامــًا إطــارًا الركــاب تــوّفر تحدیــد هویــة االیكــاو لاســتراتیجیة برنــامج ولمــا كانــت 

  لوثائق السفر المقروءة آلیًا؛، وبالبناء على نجاح برنامج االیكاو الهویةشؤون اصر إدارة الجمع بین عنالحدود وذلك عبر 
دولــة العبــور  وتهــدف إلــى إبــالغالتــي تــدل علــى هویــة الشــخص وجنســیته الرئیســیة جــواز الســفر هــو الوثیقــة الرســمیة ولمــا كــان 

  .هالدولة التي أصدرت جواز إلى حامله أن یعود بوسع المقصد بأن  أو
  جواز لها أهمیة فائقة في تشغیل نظام السفر الدولي.كل الثقة الدولیة في سالمة  تلما كانو 

التعــرف علــى الركــاب وعملیــات مراقبــة الحــدود تعتمــد علــى نظــام متــین إلدارة شــؤون الهویــة وعلــى ســالمة  أمــن عملیــةولمــا كــان 
   .عملیة إصدار وثائق السفر
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بموجـب "االسـتراتیجیة العالمیـة لمكافحـة اإلرهـاب" التـي أصـدرتها فـي  –حـدة قـد قـررت الدول األعضـاء فـي األمـم المت تولما كان
ن أمــن إنتــاج وٕاصــدار وثــائق یلتحســ ،حســب االقتضــاء ،أن تزیــد مــن جهودهــا وتعاونهــا علــى جمیــع المســتویات – ٨/٩/٢٠٠٦

  الهویة والسفر ولتحول دون تزویرها ومنع هذا التزویر.
ینص على أن تمنع الدول كافـة تنقـل  ٢٠٠١سبتمبر  ٢٨عتمده مجلس األمن باألمم المتحدة في الذي ا ١٣٧٣القرار ولما كان 

اإلرهابیین أو المجموعات اإلرهابیة من خالل مراقبة فعالـة علـى الحـدود وعلـى إصـدار وثـائق الهویـة ووثـائق السـفر، ومـن خـالل 
  الیة.تدابیر لمنع تزییف هذه الوثائق وتزویرها أو استخدامها بطرق احتی

   .تزویر وثائق الهویة ووثائق السفر مكافحة ومنعبین الدول ل تعزیز وتكثیف التعاون من المطلوب ولما كان
  یتحول بشكل متزاید من تزویر وثائق السفر إلى التزویر في شؤون الهویة.الجرائم على المستوى العالمي  تركیزنطاق  ولما كان

جوازات السفر المقروءة آلیًا المعززة بالقیاسات  والمصادقة على یح العامة لفحص وتدقیقاالیكاو قد وضعت دلیل المفاتولما كانت 
  )، بما یعزز أمن هذه الجوازات وسالمة عملیات مراقبة الحدود؛اإللكترونیة البیولوجیة (الجوازات

ز برامجها في مجال یدرات من أجل تعز األعضاء تطلب من برامج االیكاو المساعدة الفنیة والمساعدة على بناء الق الدولولما كانت 
  تحدید هویة الركاب ومراقبة الحدود؛

  :الجمعیة العمومیة فإن
د هویـة األفـراد بـذاتهم الدول على العمل، من خـالل برامجهـا فـي مجـال وثـائق السـفر ومراقبـة الحـدود، علـى تحدیـ تحث  -١

ال التدخل غیر المشروع وغیرها من التهدیدات التي یواجهها وذلك من أجل تعظیم فوائد األمن والتسهیالت، بما في ذلك منع أفع
   الطیران المدني؛

علــى أن تكثــف جهودهــا مــن أجــل وضــع وتنفیــذ نظــام متــین فــي مجــال إدارة شــؤون الهویــة ومــن األعضــاء الــدول  تحــث  -٢
  ؛وثائق السفر أجل المحافظة على أمن وسالمة عملیة إصدار

مـن أجـل العامة بتنفیذ استراتیجیة برنامج االیكاو بشأن تحدید هویة الركـاب وذلـك  یكلف األمینالمجلس أن  تطلب إلى  -٣
على تحدید هویة األفراد بـذاتهم، وتعزیـز أمـن وسـالمة وثائقهـا الخاصـة بالسـفر وعملیـات مراقبـة الحـدود  األعضاءمساعدة الدول 

  لدیها؛
وعملیـات مراقبــة الحــدود  هویــة المســافرینوسـالمة أن تكثــف جهودهــا للمحافظـة علــى أمــن األعضـاء الــدول  تطلـب إلــى   -٤

  في هذه المسائل؛ًا لدیها وعلى أن تساعد بعضها بعض
التي لـم تصـدر بعـد جـوازات السـفر المقـروءة آلیـًا طبقـًا للمواصـفات الـواردة فـي الجـزء األول األعضاء الدول  تطلب إلى   -٥

  أن تبادر إلى إصدارها. Doc 9303الوثیقة رقم  من
  .٢٠١٥نوفمبر  ٢٤أن تكفل انتهاء صالحیة الجوازات غیر المقروءة آلیًا قبل األعضاء الدول  تحث  -٦
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ومراقبـة  المسـافرینللتعـرف علـى هویـة التي تحتـاج إلـى المسـاعدة فـي وضـع نظـم فعالـة وناجعـة األعضاء الدول  تحث  -٧
  حدودها على االتصال باالیكاو دون تأخیر.

وثــائق الســفر المقــروءة ، Doc 9303 المواصــفات والمــواد اإلرشــادیة الــواردة فــي الوثیقــة المجلــس أن یكفــل أنّ  تطلــب إلــى  -٨
تعزیــز  التقــدم التكنولــوجي، وأن یواصــل استكشــاف الحلــول التكنولوجیــة التــي تهــدف إلــى، تظــل مواكبــة للتطــورات فــي ضــوء آلیــاً 

  األمن وتسهیل عملیات مراقبة الحدود؛

ووضـع  وعملیـات مراقبـة الحـدود، هویة المسـافرینمن وسالمة مل على زیادة تعزیز أواصل العأن یالمجلس  إلى تطلب   -٩
  .العمل نحو تحقیق هذه األهدافعلى األعضاء  لمساعدة الدول إرشادیةمواد 

المجلس على استكشاف سبل تكثیف أنشطة المساعدة والدعم في بناء القدرات للدول األعضاء في مجالي تحدید  تحث  -١٠
مراقبـــة الحـــدود، بمـــا فـــي ذلـــك قیـــام االیكـــاو بـــدور ریـــادي فـــي المجتمـــع الـــدولي لتســـهیل وتنســـیق هـــذه منـــاطق و  رینهویـــة المســـاف
  المساعدة؛ 

جمیع الدول على االنضمام إلى دلیل المفاتیح العامة لالیكاو، وتحث كل الدول التي تستلم الجوازات أن تتحقق  تحث  -١١
  .إللكترونیةا من التوقیعات الرقمیة الخاصة بالجوازات

التي ال تقدم بشكل منتظم وموقوت بیانات عن جوازات السفر الضائعة والمسروقة إلى االنتربول األعضاء الدول  تحث  -١٢
  إلیداعها في قاعدة البیانات المؤتمتة للبحث عن وثائق السفر الضائعة أو المسروقة، على القیام بتقدیم تلك البیانات.

  المرفق (ج)
  التسهیالت على مسائلیة والدولیة والتعاون الوطن اإلجراءات

  .شكلیات المراقبةعملیات مستمرة لتحسین فعالیة وكفاءة  إجراءاتاألعضاء الدول تقضي بأن تتخذ حاجة ال كانت الم

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

ومـــع مختلـــف األطــراف الوطنیـــة والدولیـــة التــي تهمهـــا شـــؤون األعضــاء التســهیالت بـــین الـــدول  علـــى مســـائلن التعــاو  ولمــا كـــان
  .ینالتسهیالت قد عاد بالنفع على جمیع المعنی

هذا التعاون قد أصبح حیویًا بعد تعدد الـنظم غیـر الموحـدة لتبـادل المعلومـات عـن الركـاب ممـا أثـر سـلبیًا علـى جـدوى  وحیث أن
  الجوي. قلصناعة الن

  :الجمعیة العمومیة فإن

على أن تنشـئ لجانـًا وطنیـة للتسـهیالت وأن تسـتعین بهـا، وأن تعتمـد سیاسـات للتعـاون  األعضاء المتعـاقدةالدول  تحث  -١
  اإلقلیمي مع الدول المجاورة.
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ال التســهیالت، فـي مجــ بــرامج و/أو لجـان وطنیــة بشــأن إعـدادمــواد إرشـادیة مـا یلــزم مـن  المجلـس أن یضــع تطلـب إلــى  -٢
  ؛بوصفها بنودًا مّكملة ألحكام الملحق التاسععند االقتضاء، 

علـــى المشـــاركة فـــي بـــرامج التســـهیالت اإلقلیمیـــة وشـــبه اإلقلیمیـــة للمنظمـــات الدولیـــة الحكومیـــة األعضـــاء الـــدول  تحـــث  -٣
  األخرى المعنیة بالطیران.

مـــن خـــالل لجـــان التســـهیالت الوطنیـــة أو بالوســـائل علـــى أن تتخـــذ جمیـــع التـــدابیر الضـــروریة األعضـــاء الـــدول  تحـــث  -٤
  یلي: 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

  اسبة للمشاكل الیومیة في مجال التسهیالت.إیجاد الحلول المن  )٢

  المتابعة الضروریة. إجراءات تنفیذ إلىالمبادرة   )ب

علـــى أن تشـــجع لجـــان التســـهیالت الوطنیـــة أو لجـــان التســـهیالت األخـــرى علـــى دراســـة مشـــاكل األعضـــاء الـــدول  تحـــث  -٥
األخــرى التــي تــرتبط معهــا بصــالت األعضــاء ول التســهیالت، وأن تنســق نتــائج هــذه الدراســات مــع النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الــد

  جویة.

الـــدول المتجــاورة والمتاخمـــة علــى أن تتشـــاور فیمــا بینهـــا بشــأن المشـــاكل المشــتركة التـــي قــد تجابههـــا فــي مجـــال  تحــث  -٦
  التسهیالت، كلما تبین أن تلك المشاورات قد تؤدي إلى حل موحد لتلك المشاكل.

الجـویین ومشـغلي المطـارات علـى أن یواصـلوا التعـاون علـى نحـو مكثـف بشـأن  علـى والمشـغلیناألعضـاء الـدول  تحث  -٧
  یلي: ما

  تحدید مشاكل التسهیالت وحلها.  أ)

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

شــغلین الــدولیین واتحــاداتهم إلــى المشــاركة إلــى أقصــى حــد ممكــن فــي الــنظم علــى أن تــدعو الماألعضــاء الــدول  تحــث  -٨
  مستویات الكفاءة في خدمة الركاب والبضائع في المطارات الدولیة. أعلى لتبادل البیانات، وذلك لتحقیق اإللكترونیة

، أن اشـتراطاتها فیمـا ونیـةاإللكتر على أن تكفل، لدى استخدامها نظمها الخاصة بتبـادل البیانـات األعضاء الدول  تحث  -٩
  یتصل بالبیانات عن الركاب تتماشى مع المعاییر الدولیة التي أقرتها وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة لهذا الغرض.
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الدول والمشغلین الجویین على أن یبذلوا، بالتعاون مع المنظمات الدولیة المهتمة، جمیع الجهود الممكنـة لتعجیـل  تحث  -١٠
  ة البضائع الجویة وتخلیص إجراءاتها، وأن یضمنوا أمن سلسلة اإلمدادات الدولیة.عملیات مناول

  األمن.و لتسهیالت باذات الصلة  واإلقلیمیةتعاون بین الهیئات الوطنیة الحوار و ال إقامة الدول األعضاء على تحث  -١١


