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 والثالثون التاسعةالدورة  -الجمعية العمومية 

 ةاللجنة التنفيذي
 لتحديد هوية المسافرين يااوواستراتيجية برنامج اإلالتسهيالت : 19  البند رقم

 المستمرةوممارساتها  يااواإل بسياساتد البيان الموح  
 ما يخص التسهيالتفي

 (كياوومة من مجلس اإل)ورقة مقد  

 التنفيذي الموجز
 بسكيوسوتالبكيون الموحد " – 16-38 والثالثكين القرار جمعكية العمومكية في دورتهو الثومنة، اعتمدت ال2013في عوم 

في هذا  كياووبأعمول اإلظهر هذا البكيون المستجدات فكيمو كيتعلق . وأ"وممورسوتهو المستمرة فكيمو كيخص التسهكيالت كياوواإل
البكيون  كيواصل استعراض أن واذلك مو كُيزمع التراكيز علكيه في المستقبل. وطلبت الجمعكية العمومكية إلى المجلس المجول

رح على ذلك، كُيقت وبنوء  . د المتعلق بولتسهكيالت وأن كُيبل غ الجمعكية العمومكية إذا اقتضى األمر إدخول تغكيكيرات علكيهالموح  
 رد في المرفق.روع قرار الجمعكية العمومكية الذي كيد في إطور مشعلى البكيون الموح  إدخول تعدكيالت 

 .مشروع قرار الجمعكية العمومكية الوارد في المرفق واعتمودض استعر ا الجمعكية العمومكيةكُيرجى من  :اإلجراء
 الهدف

 :االستراتكيجي
 ."والتسهكيالت األمن" –( ج) االستراتكيجي بولهدف مرتبطة هذه العمل ورقة

 اآلثور
 :المولكية

 مكيزانكية في الموارد بتوافر و  رهن العمومكية للجمعكية الُمعد ة المرفقة ورقةال في المذاورة األنشطة ستُنفَّذ
 .المكيزانكية خورج من المسوهموت بتوافر أو/و 2019-2017 للفترة العودي البرنومج

 (4/10/2013الصودرة عن الجمعكية العمومكية )في القرارات السوركية المفعول  - Doc 10022))الوثكيقة  :المراجع
 (PKD) للمفوتكيح العومة كياووالتطورات المتعلقة بدلكيل اإل - A39-WP/19 ورقة العمل
 "التسهكيالت" –التطورات المتعلقة بولملحق التوسع  -  A39-WP/ 42 ورقة العمل
  لتحدكيد هوكية المسوفركين. كياووالتطورات المتعلقة بوستراتكيجكية برنومج اإل - A39-WP/40 ورقة العمل
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 المرفق
 وممارساتها المستمرة فيما يخص التسهيالت يااواإلد لسياسات الموح  البيان  :16-3839 القرار

( من اتفاقية 24( و)23( و)22بموجب المواد ) التزامات الدول األعضاء ضع للتركيز علىقد و   "التسهيالت" – الملحق التاسع لما اان
 (؛35( و)29( و)14( و)13( و)10اد )في المو لتوحيد اإلجراءات الالزمة للوفاء بالشروط القانونية المشار إليها و  شيكاغو، 
لتيسير التصريح للطائرات وتخليص الركاب ًا ساسيتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع أ ولما اان

جراءات المطارات بغية الحف كفاءة عمليات اظ على وأمتعتهم والبضائع والبريد ومواجهة التحديات التي تطرحها مراقبة الحدود وا 
 النقل الجوي؛

عمليات الخلوص  مثل تحقيق أكبر قدر من الكفاءة واألمن في ساسي أن تواصل الدول األعضاء السعي إلىمن األ ولما اان
 هذه. 

 :فإن الجمعية العمومية
 فيما يخصالمستمرة  وممارساتها يكاوسياسات اإللأن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البيان الموحد  تقرر -1

 للجمعية العمومية: والثالثين التاسعة والثالثينالثامنة تام الدورة تخا، كما كانت تلك السياسات قائمة عند التسهيالت

 إعداد وتنفيذ أحكام التسهيالت  -المرفق )أ( 

وعمليات  مسافرينهوية ال تحديد أنشطةاإلجراءات الوطنية والدولية الهادفة إلى ضمان أمن وسالمة  -)ب(  المرفق
 مراقبة الحدود

 التسهيالت مسائل فيالوطنية والدولية والتعاون  اإلجراءات  -)ج(  المرفق

 الركاب بيانات تبادل نظم - )د( المرفق

إذا اقتضى األمر إدخال غ الجمعية العمومية أن يبلستعرض البيان الموحد المتعلق بالتسهيالت و أن يالمجلس ب فتال   -2
 ؛تغييرات عليه

 يكاولسياسات اإلالبيان الموحد  التسهيالت( –)المرفق )د( : 16-38 20-37 القرار أن هذا القرار يحل محل   تعلن -3
 وممارساتها المستمرة فيما يخص التسهيالت.

 المرفق )أ(
 أحاام التسهيالت وتنفيذ إعداد

وبروتوكولها االختياري، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر  "اتفاقية حقوق األشخاص المعوقين" ولما اانت
 ؛3/5/2008 ، قد دخلت حيز النفاذ في2006سمبر دي
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التي أعدتها المنظمة قد أثبتت فاعليتها في استحداث نظم تعجل بتخليص ًا مواصفات وثائق السفر المقروءة آلي ا اانتولم  
في المطارات وتعزيز برامج االمتثال لإلجراءات التي  من خالل مراقبة الدخول والخروج وأفراد الطواقمإجراءات الركاب الدوليين 
 تضعها سلطات الهجرة.

والمنتفعين اآلخرين  ركابإعداد مجموعة من الالفتات القياسية التي تسهل الحركة في مباني المطارات على ال ولما اان
 أثبت فاعليته وفائدته. قد

 :الجمعية العموميةفإن 
على ايالء عناية خاصة لزيادة جهودها من أجل تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الواردة في األعضاء الدول  تحث -1

 الملحق التاسع.

الملحق التاسع، العناية الواجبة للوثيقة في أن تولي، في تنفيذ األحكام ذات الصلة على  األعضاءالدول  تحث -2
Doc 9984 – "؛"إتاحة وسائل النقل الجوي لألشخاص ذوي اإلعاقة بشأن يلدل 

 األعضاءبحيث يفي بالمتطلبات المعاصرة للدول  "التسهيالت" - المجلس أن يكفل تحديث الملحق التاسعإلى  تطلب -3
ومعالجة  ؛وتيسير الشحن اإلدارة؛والتطورات التكنولوجية ذات الصلة بهذه  ؛فيما يتعلق بإدارة مراقبة الحدود والبضائع والركاب

ر غير المصحوبين ؛والتصدي لها ألحداث الصحية وغيرها من األحداث المعرقلة للطيرانا  ؛والقص 
 ؛األعضاءالدول الحتياجات  ت الصلة مواكبة للتطورات وملبيةلى المجلس أن يتأك د من أن  المواد اإلرشادية ذاإ تطلب -4
 –والملحق السابع عشر  "التسهيالت" – التوافق والتكامل بين أحكام الملحق التاسع يضمنالمجلس أن إلى  تطلب -5
 ."األمن"
اإلشارات الدولية إلرشاد األشخاص في المطارات " – Doc 9636الوثيقة يقوم بتحديث إلى المجلس أن  تطلب -6

 .األعضاءحتياجات الدول تواجدها وتلبيتها ال من أجل ضمان، "والمحطات البحرية

 المرفق )ب(
 الوطنية والدولية الهادفة إلى ضمان أمن وسالمة  اإلجراءات

 وعمليات مراقبة الحدود المسافرين هويةتحديد  أنشطة

 ؛أمن الطيران والتسهيالت إطار مراقبة الحدود فيو  هوية المسافرين إدارة شؤونتسلم بأهمية  األعضاء الدول لما اانت
وتنسيقًا  نهج أكثر شموالً  تسلم بأن  القدرة على التعرف على األشخاص بذاتهم أمر يتطلب توخي األعضاء الدول ولما كانت

  ضمن شبكة متكاملة:إدارة شؤون هوية المسافرين ومراقبة الحدود يربط بين العناصر الخمسة المترابطة التالية في مجال 
 الهوية؛ قق دليل إثباتالتحالوثائق األساسية واألدوات والعمليات الالزمة لضمان  )أ(

مواصفات ل المطابقةجوازات السفر اإللكترونية،  بما فيها ًا،وثائق سفر موحدة ومقروءة آلي وتصنيعتصميم  )ب(
 ؛يكاواإل
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لهم، المصرح ألشخاص اوالبروتوكوالت الخاصة بإصدار الوثائق من قبل السلطات المختصة إلى اإلجراءات  )ج(
 ؛والفقدانالسرقة والتالعب للتصدي لحاالت  والضوابط

على  والتحقق منها قراءة وثائق السفر المقروءة آلياً عملية  ضمان كفاءة وأمن لتفتيش من أجلانظم وأدوات  )د(
 ؛يكاواستخدام دليل المفاتيح العامة لإلالحدود، بما في ذلك 

لوثائق السفر المقروءة  به اً وموثوقًا ونالتوقيت ومضم ًا من حيثمناسبًا توفر ربط تطبيقات قابلة للتشغيل البيني )ه(
 وأصحابها بالبيانات المتاحة وذات الصلة في سياق عمليات التفتيش؛ًا آلي

لتحديد هوية المسافرين والتأكد  متاحة قدرات لتحديد هوية األشخاص، وأدوات وآليات تحتاج إلى األعضاءالدول  ولما اانت
 ؛منها

وثائق السفر ومراقبة من لتحقيق أقصى المنافع  العام اإلطارالمسافرين توفر لتحديد هوية  يكاواإلاستراتيجية برنامج  ولما اانت
 ًا؛لوثائق السفر المقروءة آلي يكاواإل نجاح برنامج وبالبناء علىالهوية، شؤون الحدود وذلك عبر الجمع بين عناصر إدارة 

 خطة اعتماد 25/9/2015الذي اعت مد في  70/1 القرار بموجب قررت، قدالدول األعضاء في األمم المتحدة  اانت ولما
 169 استنادًا إلى المستدامة التنمية أهداف من دفاً ه 17من تتكون مجموعة  شملالتي ت 2030 عاملالتنمية المستدامة  أعمال
  .2030 عام بحلولالهوية القانونية للجميع، بما في ذلك سجالت المواليد  في توفيرتتمثل  9-16 الغايةعلمًا بأن  غاية،

تأكيد المواطنة أو  وألتحديد الهوية  على الوثائق المستخدمة انتعتمد ق السفر المقروءة آلياً وثائ وصالحية صحةولما كانت 
 جواز السفر )أي مستندات الهوية األساسية(؛ طالب استحقاق مدى الجنسية وتقييم

 التي تدل على هوية الشخص وجنسيته وتهدف إلى إبالغ دولة العبور أوالرئيسية جواز السفر هو الوثيقة الرسمية  ولما اان
 المقصد بأن بوسع حامله أن يعود إلى الدولة التي أصدرت جوازه.

 كل جواز لها أهمية فائقة في تشغيل نظام السفر الدولي.الثقة الدولية في سالمة  تولما اان
جوازات السفر الفارغة المسروقة، من قبل أولئك الذين يحاولون دخول البالد بهوية مزورة، آخذ في االزدياد  استخدام ولما اان

 في شتى أنحاء العالم؛
الهوية وعلى سالمة شؤون عتمد على نظام متين إلدارة يوعمليات مراقبة الحدود  تحديد هوية المسافرينأمن عملية  ولما اان

 عملية إصدار جوازات السفر؛ 
، بما في السفر جوازاتلتزوير  يمثل حاجة ملحة من أجل تعزيز التصديالتعاون الرفيع المستوى بين الدول األعضاء  ولما اان

من قبل  ةصالحالسفر الجوازات استخدام المزيفة و ذلك تزوير أو تزييف جوازات السفر، واستخدام جوازات السفر المزورة أو 
تم الحصول عليها عن طريق  التي سفرالملغاة واستخدام جوازات المنتهية الصالحية أو السفر الواستخدام جوازات  المحتالين
 الغش؛

في  ية لمكافحة اإلرهاب" التي اعتمدتهابموجب "االستراتيجية العالم –رت الدول األعضاء في األمم المتحدة قد قر   ولما اانت
صدار وثائق يلتحس ،حسب االقتضاء ،أن تزيد من جهودها وتعاونها على جميع المستويات – 8/9/2006 ن أمن إنتاج وا 

 الهوية والسفر ولتحول دون تزويرها ومنع هذا التزوير.
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 األعضاء ينص على أن تمنع الدول 28/9/2001التابع لألمم المتحدة في  الذي اعتمده مجلس األمن 1373القرار  ولما اان
ل اإلرهابيين أو المجموعات اإلرهابية من خالل مراقبة فعالة على الحدود وعلى إصدار وثائق الهوية ووثائق السفر، كافة تنق  

 لمنع تزييف هذه الوثائق وتزويرها أو استخدامها بطرق احتيالية. الالزمة تدابيرال اتخاذ ومن خالل

 لمكافحة ومنع تزوير وثائق الهوية ووثائق السفر؛  األعضاءالتعاون بين الدول  تعزيز وتكثيف من المطلوب ولما اان

 ؛الهويةفي شؤون تزوير المن تزوير وثائق السفر إلى  بشكل متزايدتحول يتركيز الجرائم على المستوى العالمي نطاق  ولما اان

المتعلقة  1951لدول األطراف في اتفاقية عام يجب على اتمثل وثائق السفر التي  (CTDs) وثائق سفر اتفاقية األمم المتحدة ولما اانت
"( أن 1954ام عديمي الجنسية )"اتفاقية عالالمتعلقة بوضع األشخاص  1954واتفاقية عام "( 1951بوضع الالجئين )"اتفاقية عام 

، وتمثل االتفاقيتين( في كلتا 28عديمي الجنسية المقيمين على أراضيها بصورة قانونية )انظر المادة الألشخاص تمنحها لالجئين أو ل
على هذا النحو وثائق السفر المنصوص عليها في المعاهدتين الدوليتين فيما يتعلق باألشخاص المستفيدين من الوضع المعترف به 

 على الصعيد الدولي؛

المعززة بالقياسات البيولوجية )الجوازات ًا يل المفاتيح العامة لفحص وتدقيق جوازات السفر المقروءة آليوقد وضعت دل يكاواإل ولما اانت
 االلكترونية(، بما يعزز أمن هذه الجوازات وسالمة عمليات مراقبة الحدود؛

 تحديدز برامجها في يالمساعدة الفنية والمساعدة على بناء القدرات من أجل تعز  يكاواألعضاء تطلب من برامج اإلالدول  ولما اانت
 ومراقبة الحدود؛ مسافرينهوية ال

 فإن الجمعية العمومية:

هوية  دعلى العمل، من خالل برامجها في مجال وثائق السفر ومراقبة الحدود، على تحدي األعضاء الدول تحث -1
، بما في ذلك منع أفعال التدخل غير المشروع إلى الحد األقصى فوائد األمن والتسهيالتب االرتقاءمن أجل األفراد بذاتهم وذلك 

 الطيران المدني؛التي يواجهها وغيرها من التهديدات 

للحفاظ على أمن وسالمة مستندات الهوية  الصارمةواألدوات  اإلجراءاتالدول األعضاء على تنفيذ  تحث -2
 األساسية؛

الهوية ومن شؤون على أن تكثف جهودها من أجل وضع وتنفيذ نظام متين في مجال إدارة  األعضاءالدول  تحث -3 2
 السفر؛ وثائقأجل المحافظة على أمن وسالمة عملية إصدار 

من أجل وذلك  المسافرينتحديد هوية ل يكاوتنفيذ استراتيجية برنامج اإلبالعامة  ةاألمينيكلف المجلس أن  إلى تطلب -4 3
الخاصة بهم وعمليات مراقبة  السفر على تحديد هوية األفراد بذاتهم، وتعزيز أمن وسالمة وثائق األعضاءمساعدة الدول 

 ؛الحدود

وعمليات مراقبة  هاوثائق السفر الخاصة بأن تكثف جهودها للمحافظة على أمن وسالمة  األعضاءالدول إلى  تطلب  -5 4
 ؛المسائل أن تساعد بعضها بعضا في هذهو  الحدود
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 األولللمواصفات الواردة في الجزء ًا طبقًا التي لم تصدر بعد جوازات السفر المقروءة آلي األعضاءالدول  تحث  -6 5
 أن تبادر إلى إصدارها.على  Doc 9303من الوثيقة  الرابع

قبل  من التداول اً الجوازات غير المقروءة آلي انتهاء صالحية سحبتكفل أن ب األعضاءالدول  تذار تحث -7 6
 ؛24/11/2015

وثائق سفر عديمي الجنسية )"األشخاص الوثائق سفر الالجئين و صدار إعند  تتأكدبأن  الدول األعضاء ُتذا ر -8
 ؛ 9303Docللمواصفات الواردة في الوثيقة  طبقاً مقروءة آليًا،  من كونها وثائق اتفاقية األمم المتحدة"(

واختالس وثائق السفر الصادرة  سرقة وثائق السفر الفارغةحاالت ل للتصدي بوضع الضوابطالدول األعضاء  ُتذا ر -9
 حديثًا؛

وضع نظم فعالة وناجعة لتحديد هوية المسافرين ومراقبة  في األعضاء التي تحتاج إلى المساعدةالدول  تحث -10 7
 دون تأخير. يكاواالتصال باإل على حدودها

وثائق السفر  -  9303Docالمواصفات والمواد اإلرشادية الواردة في الوثيقة  يضمن أن تظلالمجلس أن  إلى تطلب -11 8
، وأن يواصل استكشاف الحلول التكنولوجية التي تهدف إلى  تعزيز مواكبة للتطورات في ضوء التقدم التكنولوجي ،اً المقروءة آلي

 ؛الحدوداألمن وتسهيل عمليات مراقبة 

تهدف إلى تعزيز األمن وتسهيل المراقبة على  التي تكنولوجيةالحلول ال النظر فيالمجلس أن يواصل  إلى تطلب -12
 ، مثل بوابات المراقبة اآللية على الحدود؛جراءاتاإل عملية تخليص مع تحسين الحدود

األشخاص إصدار وثائق سفر اتفاقية األمم المتحدة المقروءة آليًا لالجئين و  دليل"تحديث  المجلس إلى تطلب -13
 ؛(UNHCR)لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وا يكاوباإل الخاص "عديمي الجنسيةال

وعمليات أنشطة تحديد هوية المسافرين ن وسالمة متعزيز أ ةداالمجلس أن يواصل العمل على زي إلى تطلب -14 9
 هذه األهداف؛  المزيد من تحقيقعلى  األعضاءلمساعدة الدول  اإلرشاداتوضع و ، مراقبة الحدود

في مجالي  األعضاءلدول أنشطة المساعدة والدعم في بناء القدرات لالمجلس على استكشاف سبل تكثيف  تحث -15 10
هذه  مثل بدور ريادي في المجتمع الدولي لتسهيل وتنسيق يكاواقبة الحدود، بما في ذلك قيام اإلومر المسافرين تحديد هوية 
 المساعدة؛ 

المعلومات المتاحة في هذا  واستخدام يكاومام إلى دليل المفاتيح العامة لإلاالنض على األعضاء الدولجميع  تحث -16 11
الدول التي تستلم تلك  جميع وتحث ؛وثائق السفر اإللكترونية المقروءة آليًا في عمليات مراقبة الحدود للتحقق من صحة الدليل

 .السفر اإللكترونية جوازاتب المرتبطةالجوازات أن تتحقق من التوقيعات الرقمية 

 السفرجوازات  وثائق عنبيانات  وفي الوقت المناسبالتي ال تقدم بشكل منتظم  األعضاءالدول  تذا ر تحث -17 12
وثائق السفر  لبحث عنلتسهيل ا المؤتمتةبيانات الإليداعها في قاعدة نتربول إلى اإل والمفقودة والملغاةالمسروقة المفقودة و 
 تقديم تلك البيانات.ب  على، (SLTD) والمفقودة المسروقة
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 منلدخول والمغادرة، ل هاحدودعلى نقاط مراقبة  -إن لم تقم بذلك بعد  –على أن تتحقق  الدول األعضاء تحث -18
بيانات اإلنتربول لوثائق  عبر حدود الدول، من خالل مقارنتها بمضمون قاعدة وثائق السفر الخاصة باألشخاص الذين يسافرون

 .(SLTD)السفر المسروقة والمفقودة 

في قاعدة يداع البيانات إبهدف تنفيذ عمليات  تتسم بالفعالية والكفاءةتنشئ أليات  على أن الدول األعضاء تحث  19-
 .استخراج المعلومات منهاوعمليات  (SLTD) بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة

 المرفق )ج(
 التسهيالت مسائل علىالوطنية والدولية والتعاون  اإلجراءات

 ؛إجراءات مستمرة لتحسين فعالية وكفاءة عمليات تخليص اإلجراءات األعضاءالحاجة تقضي بأن تتخذ الدول  لما اانت

وتشغيلها بفعالية يمثل وسيلة ناجحة إلدخال التحسينات  لتسهيالتالمعنية باواللجان  التسهيالت الوطنية برامج إنشاء ولما اان
 ؛الالزمة

راف الوطنية والدولية التي تهمها شؤون ومع مختلف األط األعضاءعلى مسائل التسهيالت بين الدول التعاون  ولما اان
 ؛التسهيالت قد عاد بالنفع على جميع المعنيين

على جدوى ًا مما أثر سلبي المسافرينبعد تعدد النظم غير الموحدة لتبادل المعلومات عن ًا هذا التعاون قد أصبح حيوي وحيث أن
 ؛النقل الجوي قطاع

 قد ازداد في األعوام الماضية؛ في شتى أنحاء العالم طريق النقل الجويعن  انتقال األمراض السارية خطر ولما كان

 بتقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم؛ فيما يتعلقالتسهيالت على توفير  ينص الملحق التاسع ولما كان

 :فإن الجمعية العمومية

 واعتمادبها،  واالستعانة المعنية بالتسهيالتالتسهيالت الوطنية واللجان  برامجإنشاء على  األعضاءالدول  تحث -1
 ؛اإلقليمي مع الدول المجاورة على الصعيد سياسات للتعاون

في مجال التسهيالت،  برامج و/أو لجان وطنيةبشأن إعداد مواد إرشادية ما يلزم من  المجلس أن يضع إلى تطلب -2
 ؛بوصفها بنودًا مك ملة ألحكام الملحق التاسع

اإلقليمية للمنظمات الدولية الحكومية  ي برامج التسهيالت اإلقليمية ودونعلى المشاركة ف األعضاءالدول  تحث -2 3
 ؛األخرى المعنية بالطيران

المعنية التسهيالت الوطنية واللجان  برامجعلى أن تتخذ جميع التدابير الضرورية من خالل  األعضاءالدول  تحث -3 4
 يلي: سائل المالئمة األخرى للقيام بماأو بالو  بالتسهيالت
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 ، للحاجىة إلىى مىاالخاصىة بكىل منهىا تهىااالمواظبة علىى اسىترعاء اهتمىام جميىع الهيئىات المختصىة فىي حكوم أ(
 يلي:

 ؛والممارسات الوطنية متوافقة مع أحكام الملحق التاسع ومقاصدهجعل القواعد  (1

 إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل اليومية في مجال التسهيالت. (2

 ؛المبادرة إلى تنفيذ إجراءات المتابعة الضرورية ب(

لجان التسهيالت األخرى على و  برامج لجان التسهيالت الوطنية أوو  برامج على أن تشجع األعضاءالدول  تحث -4 5
األخرى التي ترتبط  األعضاءدراسة مشاكل التسهيالت، وأن تنسق نتائج هذه الدراسات مع النتائج التي توصلت إليها الدول 

 ؛في مجال الطيران معها بصالت

التي قد تجابهها في المتجاورة والمتاخمة على أن تتشاور فيما بينها بشأن المشاكل المشتركة  األعضاءالدول  تحث -5 6
 ؛ي إلى حل موحد لتلك المشاكلن أن تلك المشاورات قد تؤد  ما تبي  مجال التسهيالت، كل  

 على أن يواصلوا التعاون على نحو مكثف بشأن ماومشغلي المطارات الجويين  نمشغليوال األعضاءالدول  تحث -6 7
 يلي:

 ؛تحديد مشاكل التسهيالت وحلها أ(

وغيرها مىن األخطىار  واألمراض السارية الشرعيةوضع ترتيبات تعاونية لمنع تهريب المخدرات والهجرة غير  ب(
 ؛التي تهدد المصالح الوطنية

إلى واتحاداتهم إلى المشاركة ائرات والمطارات الط  مشغلي المشغلين الدوليين على أن تدعو األعضاءالدول  تحث -7 8
 معالجة خدمة الركاب و مستويات الكفاءة فيأعلى في النظم االلكترونية لتبادل البيانات، وذلك لتحقيق  أقصى حد ممكن

 ؛البضائع في المطارات الدولية

لتيسير تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطائرات  أن تنفذ أحكام الملحق التاسع على األعضاءالدول  تحث -8
 هم؛ر  س  وأ  

أن تكفل، لدى استخدامها نظمها الخاصة بتبادل البيانات االلكترونية، أن اشتراطاتها على الدول المتعاقدة  تحث -9
 ذات الصلة لهذا الغرض؛مم المتحدة فيما يتصل بالبيانات عن الركاب تتماشى مع المعايير الدولية التي أقرتها وكاالت األ

بالتعاون مع المنظمات الدولية  ،على أن يبذلوا طاراتوالم تطائراالمشغلي و  المشغلين الجويينو  الدول تحث -9 10
جميع الجهود الممكنة لتعجيل عمليات مناولة البضائع الجوية وتخليص إجراءاتها، وأن يضمنوا أمن سلسلة اإلمدادات  ،المهتمة
 ؛الدولية

قامة التعاون بين التسهيالت الوطنية واإلقليمية والهيئات المتعلقة  تحث -10 11 الدول األعضاء على إجراء الحوار وا 
 باألمن.
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 المرفق )د(
 نظم تبادل بيانات الرااب

 ؛جراءاتعملية تخليص اإلأن تواصل الدول األعضاء العمل على تحسين فعالية وكفاءة  من الضروري لما اان

ت لزم "أن بالدول األعضاء ، (2014) 2178من القرار  9فقرة ، في الألمن التابع لألمم المتحدة قد أهابمجلس ا ولما اان
شركات الطيران العاملة في أراضيها بتقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المختصة كي تتمكن من 

“( اللجنة( )”2011) 1989( و 1999) 1267عمال بالقرارين اكتشاف حاالت قيام األفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة 
كذلك بالدول األعضاء أن تبلغ  وأهاببمغادرة أراضيها، أو محاولة دخول تلك األراضي أو عبورها على متن طائرات مدنية، 

فراد، وأن تطلع دولة اللجنة بأي عملية مغادرة ألراضيها أو أي محاولة من هذا القبيل لدخولها أو عبورها من ق بل هؤالء األ
 ؛"اإلقامة أو الجنسية على هذه المعلومات حسب االقتضاء ووفقا للقانون الداخلي وااللتزامات الدولية

  :فإن الجمعية العمومية

إلى المشاركة في دولية الجوي النقل الخدمات يوفرون الذين دعوة مشغلي الطائرات  الدول األعضاء على تحث - 1
مستويات الكفاءة في أقصى من أجل تحقيق  الركابنظم تبادل البيانات اإللكترونية عن طريق توفير معلومات مسبقة عن 

 معالجة حركة المسافرين في مباني المطارات الدولية؛

تكون شروط بيانات  أن الدول األعضاء، في استخدامها لنظم تبادل البيانات اإللكترونية، على ضمان تحث - 2
تلك  وضمان أمن، لهذا الغرض المختصة المسافرين مطابقة للقواعد القياسية الدولية التي تعتمدها وكاالت األمم المتحدة

 ؛البيانات

، حسب االقتضاء، مع الدول األعضاء األخرى من أفضل الممارسات التعاضد وتبادل الدول األعضاء علىتحث   -3
 تبادل بيانات الركاب. نشاء نظمإأجل 

 -ى ــانته -




