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 التسهيالت واستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين :19البند رقم 

 التسهيالت –التطورات المتعلقة بالملحق التاسع 
 مة من مجلس اإليكاو()مقد  

 الموجز التنفيذي
( على أن تتمثل األولويات الخاصة ببرنامج التسههيالت 2013اتفقت الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها الثامنة والثالثين )

في جملة أمور، منها ما يلي: بحث القضايا المتعلقهة بعهدا اتمتثهال للقواعهد والتوصهيات  2016-2014خالل الفترة الثالثية 
واتخههاإ رجهرا ات التصههد  ا فههي التكنولوجيهات باسهتمرار، ، ومواكبههة أوجهل التقهد  التسههيالت –الدوليهة الخاصهة بههالملحت التاسه  

ا هإه الورقة تقريرًا بشهنن التوهورات فهي الملحهت التاسه  منهإ قد  قضايا الجديدة والناشئة فيما يخص التسهيالت. وبناً  عليل، ت  لل
الههدورة الماضههية للجمعيههة العموميههة وتعههرو أيضههًا األولويههات الراهنههة لبرنههامج العمههل فيمهها يتعلههت بالتسهههيالت المندرجههة فههي 

  لثالثية المقبلة.ا للفترةوالنتائج المتوقعة ختتا الورقة باقتراح أولويات العمل فيما يتعلت بالملحت التاس ، وت  الملحت. 
الجمعية العمومية الموافقة على األولويات المقترحة فيما يتعلت ببرنامج التسهيالت والنتائج المتوقعة للفترة رجى من ي  : اإلجراء
 .3-3ن في الفقرة ، على النحو الم بي  2019-2017الثالثية 
األهداف 

 اتستراتيجية:
 .األمن والتسهيالت –)ج(  اتستراتيجي ترتبو ورقة العمل هإه بالهدف

اآلثار 
 المالية:

 ست نف إ األنشوة المإكورة في هإه الورقة رهنًا بتوافر الموارد في ميزانية البرنامج العاد  للفترة 
 و/أو بتوافر المساهمات من خارج الميزانية. 2017-2019

 (2015)الوبعة الرابعة عشرة، أكتوبر  "التسهيالت" –الملحت التاس   المراج :
 (4/10/2013، قرارات الجمعية العمومية السارية )اعتبارًا من Doc 10022الوثيقة 
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 العامة الخلفية -1

( على أن تتمثل األولويات الخاصة ببرنامج 2013اتفقت الجمعية العمومية في دورتها الثامنة والثالثين ) 1-1
. في الفئة األولى القائمة على مقولة "لنعمل بشكل أفضل في فئتين 2016-2014خالل الفترة الثالثية  بنكملها التسهيالت

باستخداا ما لدينا" قد تتمثل أولويات البرنامج في تعزيز تماسك أعمالها، والنظر في القضايا المتعلقة بعدا اتمتثال للقواعد 
قامة روابو وثيقة م  غيرها من الهيئات المعنية بالتسهيالت. أما "التسهيالت" –والمعايير الدولية الواردة في الملحت التاس   ، وا 

الفئة الثانية المعنية "بالتخويو للمستقبل"، فإنها قد تشتمل على مواكبة أوجل التقدا في التكنولوجيات المتعلقة بعمل برنامج 
 الجديدة والناشئة فيما يخص التسهيالت.قضايا رجرا ات التصد  للالتسهيالت باستمرار، بما في إلك رعداد 

 التطورات واألولويات الراهنة -2

المقولة "لنعمل بشكل أفضل باستخداا ما لدينا"، أ نجزت البحوث األولية بشنن عدا اتمتثال للقواعد  في روار 2-1
اعدة في امتثال الدول. د أن هناك حاجة رلى القياا بمزيد من العمل من أجل وض  استراتيجيات للمسوالتوصيات الدولية، بي  

المؤرخ في  EC 6/3-15/90هت المنظمة الكتاب رقا وج  ملحت التاس ، ألحكاا الومن أجل تحديد مستوى اتمتثال 
بقائمة مراجعة اتمتثال المتاحة على اإلنترنت في نظاا اإليكاو لإلبالغ اإللكتروني تإكرها الدول األعضا  رلى  21/12/2015

نظاا الإ  يتيح تسجيل المعلومات بشنن اتمتثال للقواعد القياسية للملحت التاس . وقد تا وض   (EFOD)عن اتختالفات 
جرا  البحوث بشنن لتلبية الحاجة رلى استخداا وسيلة أكثر كفا ة في اإلبالغ اإللكتروني عن اتختالفات  تقديا التقارير وا 

، 209ا التقارير رلى المجلس خالل الدورة وت قي ا األمانة العامة الردود وتقد  . اتختالفات فيما يتعلت بالقواعد والتوصيات الدولية
من أجل تمكين المجلس من النظر في مستوى اتمتثال للملحت التاس ، وتحديد ما رإا كان ينبغي اتخاإ المزيد من اإلجرا ات 

يالت وهيئات أخرى مثل الفريت اتستشار  الفني التعاون بين فريت خبرا  التسهوتوويد الروابو وثيت في هإا الصدد. وقد تا ت
بشنن برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين )وكان ي عرف سابقًا باسا الفريت اتستشار  الفني المعني بوثائت السفر المقرو ة 

ة رلى اإليكاو والعاملة في آليًا( وفريت خبرا  أمن الويران. وقد تا تعزيز التنسيت رلى حد كبير م  الهيئات األخرى غير المنتمي
 المسائل المماثلة المتعلقة بالتسهيالت )مثل تبادل بيانات الركاب(.

من الملحت التاس  )الوبعة الثالثة عشرة،  1-10-3، واستنادًا رلى القاعدة القياسية 2015وخالل عاا  2-2
، أولقت 24/11/2015مقرو ة آليًا بحلول ( التي تقتضي أن تضمن الدول المتعاقدة رنها  العمل بجوازات السفر غير ال2011

بشنن  2012األمانة العامة حملة اتصاتت مكثفة لتإكير الدول "بالموعد النهائي"، والرد على كتاب المنظمة رلى الدول لعاا 
ت دولة من الدول األعضا  قد امتثل 140، أشارت الردود الرسمية على الكتاب رلى أن 31/12/2015هإه المسنلة. وبحلول 
د جوازات السفر غير المقرو ة آليًا لن يحدث رت بعد الموعنتها  صالحية ادولة قد أشارت رلى أن  16للموعد النهائي، وأن 
 .24/11/2015النهائي المحدد في 

رات التي استجدت منإ الدورة الماضية للجمعية العمومية اعتماد وفي روار "التخويو للمستقبل"، تشمل التوو   2-3
( على الملحت التاس . وتناول التعديل، الإ  أصبح واجب التوبيت في يوليو 24، التعديل رقا )2013فمبر المجلس، في نو 

صدار وفحص وثائت السفر، واستخداا نظاا المعلومات 2014 ، بعو المسائل مثل تسهيل نقل األشخاص إو  اإلعاقة، وا 
، واإلجرا ات المتعلقة بإبعاد األشخاص غير المقبول (PNR)، ونظاا بيانات سجالت أسما  الركاب (API)المسبقة عن الركاب 

لين. وفي يونيو  ( على الملحت التاس . وارتبو التعديل، الإ  أصبح واجب 25، اعتمد المجلس التعديل رقا )2015بها والم رح 
ي جملة أمور، بمسائل ، والإ  أسفر عن نشر الوبعة )الرابعة عشرة( الجديدة من الملحت التاس ، ف2016التوبيت في فبراير 

، وتسهيل نقل البضائ  )وض  (MRTDs)مثل تقديا المساعدة رلى ضحايا حوادث الوائرات وأسرها، ووثائت السفر المقرو ة آليًا 
 (SLTD)وقواع الويران( وبيانات وثائت السفر المسروقة والمفقودة  (WCO)أحكاا جديدة بالتعاون م  منظمة الجمارك العالمية 

 نتربول(.ظمة الدولية للشروة الجنائية )اإلن المنالصادرة ع
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  "الووني لتسهيالت النقل الجو  البرنامجنموإج " –، تا نشر دليل جديد 2014وفي عاا  2-4

 19-8و 18-8و 17-8ن هإا الدليل ررشادات بشنن كيفية رمكانية تقي د الدول بالقواعد القياسية . ويتضم  (Doc 10042)الوثيقة 
المنبثت عن فريت التسهيالت فهو حاليًا في صدد رجرا  عملية  (WGGM)من الملحت التاس . أما فريت عمل المواد اإلرشادية 

ن التي تتضم   Doc 9636استعراو، بالتعاون م  المنظمة البحرية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، للوثيقة 
. كما 2017تصف عاا اإلشارات الدولية إلرشاد األشخاص في الموارات والمحوات البحرية. ومن المتوق  رنجاز إلك في من

. وست نشر وبعة جديدة منها "دليل التسهيالت" – Doc 9957أن فريت عمل المواد اإلرشادية هو في صدد استعراو الوثيقة 
 خالل الفترة الثالثية المقبلة.

خالل الفترة الثالثية الحالية ندوات رقليمية بشنن التسهيالت في مختلف مكاتب اإليكاو اإلقليمية:  ع قدتو  2-5
(. 2015( وبانكوك )في مارس 2014(، وباريس )في أكتوبر 2014(، وليما )في سبتمبر 2014يروبي والقاهرة )في فبراير ن

وركزت الندوات على موضوعات مثل بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب وسجالت أسما  الركاب، والركاب غير المقبول 
لين، ووض  برامج تسهيل النقل الجو    الووني، وانتفاع األشخاص إو  اإلعاقة بالنقل الجو ، واستراتيجية برنامج بها والم رح 

اإليكاو لتحديد هوية المسافرين، ودليل اإليكاو للمفاتيح العامة، وغيرها من المسائل المتعلقة بالدول في المناوت التابعة لكل 
: منها. ويمكن اتوالع على معلومات بشنن هإه الندوات على الموق  التالي

Seminars.aspx-http://www.icao.int/Security/FAL/Pages/Meetings واألمانة العامة هي في صدد وض  المواد، ومعالجة .
 الندوات اإلقليمية خالل الفترة الثالثية المقبلة.القضايا المتعلقة بتنفيإ الملحت التاس ، من أجل توزيعها على الدول في 

شمل و . 7/4/2016رلى  4في الفترة الممتدة من  (FALP/9)اتجتماع التاس  لفريت خبرا  التسهيالت عقد وان 2-6
األما المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، جدول أعمال اتجتماع موضوعات مثل توورات التسهيالت األخيرة في اإليكاو و 

واقتراحات فيما يتعلت بإدخال تعديالت على الملحت التاس  )بما في إلك القواعد والتوصيات الدولية الجديدة أو المنقحة بشنن 
ر غير المصحوبين، والمعلومات المسبقة عن الركاب، ونظاا المراقبة اآللية على الحدود ونظاا األسفا ر اإللكتروني(، الق ص 

التي ستعرو على  رد في المرفت بهإه الورقة لمحة عامة عن توصيات فريت الخبرا توالمسائل المتعلقة بتنفيإ الملحت التاس . و 
 لينظر فيها. 210المجلس خالل دورتل 

ن  2-7 أ  ) تتعلت بنظا تبادل بيانات الركاب التشديد عليهاينبغي رحدى األولويات في برنامج التسهيالت التي وا 
 لقواعد والتوصيات الدوليةالتي كانت موضوعًا ل (نظاا المعلومات المسبقة عن الركاب ونظاا بيانات سجالت أسما  الركاب

اإليكاو على نحو وثيت م  منظمة الجمارك العالمية  تتعاونو  .لسنوات عديدة "التسهيالت" –المدخلة على الملحت التاس  
(WCO) ( األواتحاد النقل الجو  الدولي )تعزيز القواعد والتوصيات الدولية التي و  ررشاداتوض   من خالل هإه المسائل فيياتا

المؤرخ  EC6/3-14/63رقا كتاب المنظمة رلى الدول  2014مت اإليكاو في عاا تعتمدها وكاتت األما المتحدة المعنية. وعم  
نظاا المعلومات المسبقة عن الركاب ونظاا بيانات اتتسات في المتولبات الوونية للتإكير تلك الدول بنهمية  15/8/2014في 

وتشجي  الدول على اتمتثال لألحكاا إات الصلة بهإا الموضوع في الملحت التاس  وللقواعد القياسية  ،سجالت أسما  الركاب
تعزيز القواعد  (FALP/9)اتجتماع التاس  لفريت خبرا  التسهيالت  واقترح. ا يتعلت بنقل هإه البياناتالدولية المعترف بها فيم

من خالل تحقيت مزيد من اتتسات  والتوصيات الدولية الخاصة بالمعلومات المسبقة عن الركاب والمدرجة في الملحت التاس 
( الإ  يدعو الدول 2014) 2178 التاب  لألما المتحدةن قرار مجلس األمعلى ضو  ، وت سيما على الصعيد العالمي

األعضا  رلى أن تولب من شركات الويران العاملة في أراضيها تقديا المعلومات المسبقة عن الركاب رلى السلوات الوونية 
دة لمكافحة اإلرهاب م  مركز األما المتح هاتعاون حالياً  اإليكاو تكث فو  .بغية كشف حركة "المقاتلين اإلرهابيين األجانب"

(UNCTC)  التاب  لمكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيإ في مجال مكافحة اإلرهاب(CTITF) المسائل المرتبوة ببيانات  في
بشنن زيادة الوعي وبنا   (UNCTC)مركز األما المتحدة لمكافحة اإلرهاب الركاب، وت سيما في الندوات العالمية التي ينظمها 

 .2016منها لعاا  ة عن الركاب، والتي تا جدولة خمسالقدرات فيما يتعلت بالمعلومات المسبق

http://www.icao.int/Security/FAL/Pages/Meetings-Seminars.aspx
http://www.icao.int/Security/FAL/Pages/Meetings-Seminars.aspx
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 2019-2017األولويات والنتائج:  -3

ينبغي اإلبقا  على الفئات بشنن عمل برنامج التسهيالت فيما يتعلت بالملحت التاس  للفترة الثالثية المقبلة من  3-1
على سبيل مساعدة الدول في تنفيإ الملحت التاس ، يواصل برنامج التسهيالت،  ا العمل الم ستَهل. وبغيةتقد   أجل ضمان تمكين

المثال، من خالل فريت خبرا  التسهيالت، تبسيو أحكاا الملحت التاس . ومن المتوق  رنجاز تعزيز تماسك العمل في هإا 
توفير مجموعة مبسوة من القواعد والتوصيات الدولية المعززة القائمة على  المجال خالل الفترة الثالثية المقبلة، للمساعدة في
 والمعنية والمستهدفة. المفيدةاألدا  لصالح الدول، والحفاظ على المواد القائمة 

ل التخويو للمستقبل مهمة مستمرة، وكإلك برنامج التسهيالت، من خالل فريت خبرا  التسهيالت مجددًا، ي مث  و  3-2
الجديدة والناشئة في مجال التسهيالت. ويتخإ رجرا ات التصد  للقضايا ة أوجل التقدا في مجال التكنولوجيات، ويواصل مواكب

وثمة أعمال رضافية معلقة بشنن الشحن الجو  من المتوق  رنجازها بعد التنسيت م  منظمة الجمارك العالمية في روار نتائج 
ة. الإ  ع قد في بالي بإندونيسيا حول موضوع اتتفات بشنن التسهيالت التجاري 2013مؤتمر منظمة التجارة العالمية لعاا 

، منظمة الجمارك العالميةوسي تيح إلك لإليكاو موا مة القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بالملحت التاس  م  أ  أحكاا أعدتها 
 ومواصلة التعاون الوثيت بشنن تسهيالت الشحن بين المنظمتين.

راسة المفاهيا والمبادئ دالتسهيالت ب خبرا فريت ستقوا مجموعة عمل تابعة لالمقبلة،  يةالثالث الفترةخالل و  3-2-1
في جمي  أنحا  العالا من خالل تعزيز التعاون بين  التسهيالتلتعزيز  التي ص ممت (GAFP)لخوة تسهيل الويران العالمي 

ضمان التوافت واتتسات والتنسيت وانوالقًا من . اتخاإ اإلجرا ات الحث على، و المعنيةالدول األعضا ، وتعبئة الجهات الدولية 
تقريرها، بعد التنسيت م  فريت خبرا  أمن  مجموعة العمل ، ستقدا(GASeP)مة م  الخوة العالمية ألمن الويران والموا 

 .2018المقبل المزم  عقده في الرب  الثالث من عاا  لاجتماعربان للنظر فيل  فريت الخبرا الويران، رلى 
رنامج التسهيالت فيما يتعلت بالملحت التاس  ويلخص الجدول أدناه األولويات الم قترحة بشنن العمل الخاص بب 3-3

 :2019-2017والنتائج المتوقعة للفترة الثالثية 

2019-2017األولويات:  الفئات  النتائج 
لنعمل بشكل أفضل  -أ

 باستخداا ما لدينا
 ؛جم  البيانات وتقييا معدل اتمتثال (أ  عدا اتمتثال للقواعد والتوصيات الدولية -1

 اتمتثال للقواعد والتوصيات الدولية؛تحديد أسباب عدا  (ب 
 ض  استراتيجيات لمساعدة الدول على اتمتثال.و  (ج 

 تحديد النتائج والموضوعات المشتركة في الملحت التاس ؛ ( أ لامجمي  األعت -2 
تحديد الفائدة والجدوى المستمرة فيما يتعلت بالقواعد  ( ب

على ضو  التغي رات في التكنولوجيا  والتوصيات الدولية
 ؛واحتياجات الدول

 رعادة تنظيا القواعد والتوصيات الدولية وتبسيوها. ( ج
تعزيز القواعد والتوصيات الدولية أو المبادئ التوجيهية  ( أ قضايا الجديدة والناشئة رجرا ات التصد  لل -1 التخويو للمستقبل -ب

وإلك بالتعاون، بشنن األحداث التخريبية وتسهيل الشحن، 
 فيما يتعلت بالشحن، م  منظمة الجمارك العالمية؛

 رعداد ررشادات بشنن القص ر غير المصحوبين؛ ( ب
 وض  خوة تسهيل الويران العالمي. ( ج

ردراج قواعد وتوصيات دولية رضافية في الملحت التاس  بشنن  ا في التكنولوجياتأوجل التقد   -2 
 .ونظاا األسفار اإللكترونينظاا المراقبة اآللية على الحدود 
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 المرفق
 (7/4/2016إلى  4التسهيالت )من موجز التوصيات الصادرة عن االجتماع التاسع لفريق خبراء 

 .[2017عاا  أوائلفي عقد التي ست   210 تلدور  لكي ينظر فيها خالل المجلس رلىهإه التوصيات  ن تقديايتعي  ]مالحظة: 
 رلى 4من  الممتدة ال، في الفترةهمونتريب اإليكاوفي مقر  (FALP/9) لفريت خبرا  التسهيالتقد اتجتماع التاس  ع   -1
وغيره  الختاميمنظمات دولية. ويمكن اتوالع على التقرير  7دولة و 43من  اً مشارك 113 وحضر اتجتماع .7/4/2016

: لفريت خبرا  التسهيالتالجتماع التاس  ل التالي موق ال من وثائت اتجتماع على
2016.aspx-o.int/Meetings/FALP/Pages/FALP9http://www.ica. 

رلى لجنة  والمزم  تقديمها، "التسهيالت" ─ التاس ردخال تعديالت على الملحت  الرامية الخبرا  فريت توصياتأما  -2
من تتكون ف، الى الدول األعضا  للتعليت عليهع تحقاً  وتوزيعها لها استعراو أولي إلجرا  209النقل الجو  خالل الدورة 

 :ما يلي مقترحات تشمل
عة المعلومات ، من أجل تحسين دقة وسر "قائمة أسما  الركاب"، الثاني رفتجنسية الركاب في المتحديد  (أ )

 ات؛ادث الوائر و أسر ضحايا حرلى التي يمكن تقديمها 

، وإلك على لمعلومات المسبقة عن الركابلنظاا إنشا  بلزا كل دولة متعاقدة ت   ةجديد ةقياسيقاعدة وض   (ب )
( وتزايد استخداا نظاا المعلومات المسبقة عن 2014) 2178 التاب  لألما المتحدة قرار مجلس األمن منها ضو  جملة أمور

 ؛نمن الحدود ومكافحة اإلرهابفيما يتعلت ب الركاب

 أنلى الركاب عالحكومات  اشتراواستجابة لتزايد توصيات جديدة بشنن نظا السفر اإللكترونية، وض   (ج )
 يجر وائرة للسفر، بحيث ال يصعدوا رلىن أنترنت قبل على اإلأنفسها  واسجلأن يالسفر أو بللحصول على رإن  اً ولب موايقد  

دراجو  بنظا السفر اإللكترونيةتوحيد المصولحات إات الصلة  ور األفي و  التاس الملحت  اتسياس نواتهإه التقنية في  ا 
تسيير شؤون تنفيإ نسخة رلكترونية من رصدار التنشيرات أو ل ي تخوولحكومات الترلى اواإلرشادات المقدمة  ةالتنظيمي

 السفر؛ب السلوات المعنية

دعا  وترمي رلى سجالتتستجيب لنمو برامج هإه ال سجالت أسما  الركابأحكاا معززة تتعلت بوض   (د )
للحصول على بيانات من  ولبات غير المتوافقةالالتخفيف من  بغية النقلوالشكل و بالقواعد القياسية الخاصة بالمضامين اتلتزاا 

 ؛سجالت أسما  الركاب

ظاهرة  بشننضو  تزايد الوعي الدولي  على، ينصر اجديدة بشنن نقل الققواعد وممارسات دولية وض   (ه )
 على مساعدةال، من أجل اً جو المسافرين الدولية بشنن معاملة القاصرين  إلرشاداتقلة او اتتجار باألوفال، و المقاتلين األجانب 
ين وضمان صر االق م الوائرات في التعامل  وومشغل المتعاقدة بعها الدولالسياسات واإلجرا ات التي تت   تحقيت اتتسات في

 ؛سالمتها

 .على نحو متزايد الحدود، نتيجة تستخداا هإه النظاعلى  ةاآللي مراقبةال بشنن نظا رضافيةأحكاا ردراج  (و )
دراسة ، تينالدور الفاصلة بين فترة ال، خالل تتولىعمل  مجموعةأنل ينبغي تشكيل  على أيضاً  الخبرا  فريتواتفت  -3

 فريت الخبرا  في عن مداوتتها لعرضل على تقريراً  اوتقد   ،(GAFP) خوة تسهيل الويران العالميبالمفاهيا والمبادئ المتعلقة 
 .القادا لاجتماع

 -ى ــانته -

http://www.icao.int/Meetings/FALP/Pages/FALP9-2016.aspx
http://www.icao.int/Meetings/FALP/Pages/FALP9-2016.aspx

