
  

  A39-WP/499 
P/34 
4/10/16 

 

  والثالثون التاسعةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  التنفیذیةاللجنة تقریر 
  ن البندع

  من جدول األعمال ١٩

  (مقدم من رئیس اللجنة التنفیذیة)

. من جدول األعمال ١٩البند ن عالتقریر المرفق  التنفیذیةأقّرت اللجنة 
  . ١٩/١وُیوصى بأن تعتمد الجلسة العامة القرار 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بعد إزالة هذه الصفحة، ینبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقریر. —مالحظة 
  )صفحة ١١(
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  )ICAO TRIPالتسهیالت واستراتیجیة برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركاب ( من جدول األعمال: ١٩البند 

 العامةمفاتیح المجاالت دلیل في تطورات التي حصلت الجلستها السادسة، في في نظرت اللجنة التنفیذیة،   ١-١٩
التسهیالت على أساس التقاریر التي قدمها  –لإلیكاو، واستراتیجیة برنامج اإلیكاو لتحدید هویة المسافرین والملحق التاسع 

، أّال وهي عمل وكذلك فقد قدمت الدول والجهات المراقبة ثالث ورقات .WP/42و WP/40و WP/19 المجلس في ورقات العمل
WP/191 وWP/203 وWP/326.  

واستخدامه منذ لإلیكاو لمفاتیح العامة ا، وصفا للتطورات المتعلقة بدلیل WP/19قدم المجلس، في ورقة العمل و   ٢-١٩
الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة لإلیكاو، واقترح أولویات لبرنامج عمل دلیل المفاتیح العامة لإلیكاو والنتائج المتوخاة 

  ة المقبلة.یالثالثفترة المن أعماله أثناء 
اإلیكاو  ةالستراتیجیعلى المهام واألولیات الحالیة  تسلیط الضوء، قدم المجلس عند WP/40وفي ورقة العمل   ٣-١٩

على البرنامج منذ الدورة األخیرة للجمعیة العمومیة. وقرر اقتراح  طرأتلبرنامج تحدید هویة المسافرین، على التطورات التي 
  المقبلة. لفترة الثالثیةاوعرض النتائج المتوخاة من أعماله أثناء  اإلیكاو لبرنامج تحدید هویة المسافرینأولویات الستراتیجیة 

التسهیالت منذ انعقاد  - تطورات المتعلقة بالملحق التاسعال، تقریرا عن WP/42وعرض المجلس، في ورقة العمل   ٤-١٩
الدورة األخیرة للجمعیة العمومیة واألولویات الحالیة بشأن أعمال برنامج التسهیالت المتعلقة بالملحق التاسع. واقترح أولویات 

  المقبلة. للفترة الثالثیةلألعمال بشأن الملحق التاسع، والنتائج المتوخاة 
إلدراج بیانات أولیاء  ةتقریرا عن المبادرة التي اتخذتها الدول، WP/191وب أفریقیا، في ورقة العمل وقدمت جن  ٥-١٩

األمور في وثائق سفر األطفال للتصدي لمشكلة االتجار باألطفال، ودعت الجمعیة العمومیة إلى اإلحاطة علما بهذه المبادرة 
بیانات أولیاء األمور في وثائق سفر األطفال في خطة عمل اإلیكاو وٕاحالتها إلى فریق خبراء والموافقة على إدراج مشكلة 

  التسهیالت للنظر فیها.
، بتعزیز تنفیذ القواعد القیاسیة الخاصة بالنموذج الموحد لنقل WP/203في ورقة العمل  ،إندونیسیا طالبتو   ٦-١٩

) واإلیكاو من أجل توفیر أداة تحلیل األیاتاة واتحاد النقل الجوي الدولي () بواسطة منظمة الجمارك العالمیPNRGOVالبیانات (
دعت الجمعیة العمومیة إلى تعزیز تنفیذ القواعد و ، واألخطار التي تتهدد أمن الطیراندقیقة وسریعة للتصدي لزیادة المخاطر 

رسائل بكة استعراض القواعد القیاسیة الخاصة القیاسیة الخاصة بالنموذج الموحد لنقل البیانات وطلبت من المنظمات الُمشارِ 
النموذج الموحد لنقل البیانات، بواسطة فریق العمل المعني بهذا النموذج من أجل تعزیز فرص االنتفاع بها في النظم المختلفة 

  المصدر المفتوح. سیاقبما في ذلك في 
البرازیلیة فیما یتعلق بوضع لوائح بشأن نوعیة التجربة ، موجزا عن WP/326البرازیل، في ورقة العمل  توقدم  ٧-١٩

من  ٦- ٦التسهیالت، واقترحت تطویر القاعدة القیاسیة  - الملحق التاسع تطبیقالخدمات في المطارات الدولیة، مع مراعاة 
دمات التسهیالت ونوعیة الخخاص بالملحق التاسع بواسطة الطلب من المجلس اعتماد إجراءات لتشجیع وتعزیز برنامج عمل 

  تابعة لإلیكاو وحث الدول األعضاء على اإلحاطة علما بأهمیة هذه المسألة.الفنیة المنتدیات الالمطارات في في 
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 WP/19امة لإلیكاو حسب ما ورد في ورقة العمل عووافقت اللجنة على برنامج العمل الخاص بدلیل المفاتیح ال  ٨-١٩

تحقق والتثبت من للواستخدامه استخداما فعلیا لإلیكاو المفاتیح العامة  وحثت جمیع الدول األعضاء على االنضمام إلى دلیل
  صحة جوازات السفر اإللكترونیة.

طریق تتعلق بجوازات السفر  خریطةالتي تناولت وضع  WP/40من ورقة العمل  ٥-٢وفیما یتعلق بالفقرة   ٩-١٩
اإللكترونیة، فقد أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنها لن تتمكن من دعم إعمال قاعدة قیاسیة لإلیكاو مخصصة لجوازات 
السفر اإللكترونیة نظرا لألعباء التي ستفرضها على الدول الصغیرة ولألولویة الحاسمة بالتركیز على تعزیز إدارة الهویة من 

راتیجیة اإلیكاو لتحدید هویة ان إصدار وثائق السفر للشخص الصحیح. وفیما یتعلق باألولویات والنتائج الخاصة باستأجل ضم
طریق لإلیكاو لبرنامج تحدید هویة المسافرین،  خریطةعرب عن رأي مفاده أنه قبل وضع أُ المقبلة، فقد  للفترة الثالثیةالمسافرین 

الطریق قدرا أكبر من المتطلبات. وفي أعقاب  خریطةمن أجل ضمان أن تبین  هذا الشأن في ینبغي جمع آراء مزید من الدول
للفترة  المتوخاةالمناقشة، وافقت اللجنة على األولویات المقترحة الستراتیجیة اإلیكاو لبرنامج تحدید هویة المسافرین والنتائج 

  .WP/40، حسبما وردت المرفق (د) من ورقة العمل ٢٠١٩-٢٠١٧ الثالثیة
وفیما یتعلق باألولویات المقترحة بشأن العمل الخاص ببرنامج التسهیالت الوارد بالملحق التاسع والنتائج المتوقعة   ١٠-١٩

، فقد أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنه من السابق WP/42من ورقة العمل  ٣-٣المذكورة في الفقرة  الثالث لفترة السنوات
عمل للنظر  مجموعةكنتیجة متوقعة ألن فریق خبراء التسهیالت قد كلف  "المیة لتسهیالت الطیرانخطة ع"ألوانه إدراج إعداد 

للجلسة العامة. ونظرا لوجود دعم كبیر لألعمال المعتزمة  المقبلة في هذه المسألة، وتقدیم تقریر بشأن مداوالته إلى الجلسة
 –، فقد وافقت اللجنة على األولویات المقترحة بالنسبة لبرنامج التسهیالت المتعلق بالملحق التاسع ٣-٣والواردة في الفقرة 

  ٢٠١٩-٢٠١٧ة یالتسهیالت والنتائج المتوقعة للفترة الثالث
، WP/191طلعت بها جنوب أفریقیا، حسبما وردت في ورقة العمل ضة التي اجنة علما بالمبادر لوأحاطت ال  ١١-١٩

األمور في وثائق سفر  اءبیانات أولیللتصدي لمشكلة االتجار باألطفال، رغم أن بعض الوفود أعربت عن رأي مفاده أن إدراج 
ینبغي د. ووافقت اللجنة مع ذلك، على أنه الحدو عبور في إصدار جوازات السفر وٕاجراءات  األطفال قد یؤدي إلى تعقید إضافي

من جانب الخبراء الفنیین التابعین لإلیكاو وٕاحالتها إلى المجموعة االستشاریة الفنیة  هذه المسألة لتحقیق فيفي االمضي 
  لبرنامج اإلیكاو لتحدید هویة المسافرین وفریق التسهیالت، للنظر فیها.

من أنه ینبغي للمجلس النظر في القواعد ، WP/203سیا، الوارد في ورقة العمل ووافقت اللجنة على اقتراح إندونی  ١٢-١٩
الحظت اللجنة أن صیانة ومراقبة القواعد القیاسیة الخاصة برسائل ٕاْذ لنقل البیانات. و القیاسیة الخاصة برسائل النموذج الموحد 

التي عملت بصورة مشتركة مع اإلیكاو واتحاد النقل  النموذج الموحد لنقل البیانات هو من مسؤولیة منظمة الجمارك العالمیة،
على أن تقوم المنظمات باستعراض رسالة القواعد القیاسیة الخاصة الجوي الدولي في هذا الشأن، فقد وافقت اللجنة أیضا 

صة برسائل النموذج االقتضاء. وأحاطت اللجنة علما أیضا بأن القواعد القیاسیة الخا عندبرسائل النموذج الموحد لنقل البیانات 
  مصدر مفتوح تماما ومتوفر لجمیع الدول. يالموحد لنقل البیانات ه

، التي عرضتها البرازیل، فقد وافقت اللجنة على اقتراح حث الدول WP/326وفیما یتعلق بموضوع ورقة العمل   ١٣-١٩
األعضاء على اإلحاطة علما بأهمیة هذه المسألة. وطلبت اللجنة من المجلس تشجیع إجراء دراسة بشأن نوعیة الخدمات 

ل بواسطة المجلس الدولي هذا المجافي بالمطارات والمنتدیات الفنیة لإلیكاو، مع مراعاة األعمال التي تم تنفیذها بالفعل 
  للمطارات واتحاد النقل الجوي الدولي.
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نظرت في التنقیحات المقترحة على البیان الموحد و أكملت اللجنة أعمالها بشأن هذا البند من جدول األعمال، و   ١٤-١٩

تضمنت نسخة منقحة والتي ، WP/41بسیاسات وممارسات اإلیكاو المستمرة المتصلة بالتسهیالت حسبما ورد في ورقة العمل 
  ).١٩/١لمشروع قرار من أجل أن تعتمده الجمعیة العمومیة (القرار 

اللجنة  اتفقت(ب) و(ج) و(د)،  اتعّدلت المرفقوبعد أن مشروع القرار، من استعرضت اللجنة النسخة المنقحة و   ١٥-١٩
 .١٦-٣٨ة العمومیة الجلسة العامة باعتماد القرار التالي الذي سیحل محل قرار الجمعی أن توصيعلى 

 

  البیان الموّحد لسیاسات اإلیكاو وممارساتها المستمرة فیما یخص التسهیالت  :١٩/١لقرار ا
) من اتفاقیة ٢٤) و(٢٣) و(٢٢"التسهیالت" قد ُوضع للتركیز على التزامات الدول األعضاء بموجب المواد ( –الملحق التاسع لما كان 

  )؛٣٥) و(٢٩) و(١٤) و(١٣) و(١٠شیكاغو، ولتوحید اإلجراءات الالزمة للوفاء بالشروط القانونیة المشار إلیها في المواد (
ة في الملحق التاسع أساسیًا لتیسیر التصریح للطائرات وتخلیص الركاب تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة الوارد ولما كان

وأمتعتهم والبضائع والبرید ومواجهة التحدیات التي تطرحها مراقبة الحدود وٕاجراءات المطارات بغیة الحفاظ على كفاءة عملیات 
  النقل الجوي؛
ر قدر من الكفاءة واألمن في مثل عملیات الخلوص من األساسي أن تواصل الدول األعضاء السعي إلى تحقیق أكبولما كان 

  هذه. 

  :فإن الجمعیة العمومیة
وممارساتها المستمرة فیما یخص  أن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البیان الموحد لسیاسات اإلیكاو تقرر  - ١

  التسهیالت، كما كانت تلك السیاسات قائمة عند اختتام الدورة التاسعة والثالثین للجمعیة العمومیة:

  إعداد وتنفیذ أحكام التسهیالت   - المرفق (أ)   

وعملیات  مسافرینهویة ال تحدید أنشطةاإلجراءات الوطنیة والدولیة الهادفة إلى ضمان أمن وسالمة  -(ب)  المرفق
  مراقبة الحدود

  التسهیالت مسائل فيالوطنیة والدولیة والتعاون  اإلجراءات   -(ج)  المرفق

  الركاب بیانات تبادل نظم  - (د)  المرفق

أن یستعرض البیان الموحد المتعلق بالتسهیالت وأن یبلغ الجمعیة العمومیة إذا اقتضى األمر إدخال المجلس ب فتكلّ   - ٢
  علیه؛تغییرات 

: البیان الموحد لسیاسات اإلیكاو وممارساتها المستمرة فیما یخص ١٦-٣٨القرار أن هذا القرار یحل محلّ  تعلن  - ٣
  التسهیالت.
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  المرفق (أ)

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

  ؛٣/٥/٢٠٠٨، قد دخلت حیز النفاذ في ٢٠٠٦سمبر دی
مواصفات وثائق السفر المقروءة آلیًا التي أعدتها المنظمة قد أثبتت فاعلیتها في استحداث نظم تعجل بتخلیص  ا كانتولمّ 

ت وتعزیز برامج االمتثال لإلجراءات التي إجراءات الركاب الدولیین وأفراد الطواقم من خالل مراقبة الدخول والخروج في المطارا
  تضعها سلطات الهجرة.

إعداد مجموعة من الالفتات القیاسیة التي تسهل الحركة في مباني المطارات على الركاب والمنتفعین اآلخرین ولما كان 
  أثبت فاعلیته وفائدته.  قد

  :فإن الجمعیة العمومیة
لزیادة جهودها من أجل تطبیق القواعد والتوصیات الدولیة الواردة في األعضاء على ایالء عنایة خاصة الدول  تحث  - ١

  الملحق التاسع.

في الملحق التاسع، العنایة الواجبة للوثیقة أن تولي، في تنفیذ األحكام ذات الصلة األعضاء على الدول  تحث  - ٢
Doc 9984 – "؛إتاحة وسائل النقل الجوي لألشخاص ذوي اإلعاقة بشأن یلدل"  

بحیث یفي بالمتطلبات المعاصرة للدول األعضاء  ""التسهیالت - إلى المجلس أن یكفل تحدیث الملحق التاسع  تطلب  - ٣
فیما یتعلق بإدارة مراقبة الحدود والبضائع والركاب؛ والتطورات التكنولوجیة ذات الصلة بهذه اإلدارة؛ وتیسیر الشحن؛ ومعالجة 

  رقلة للطیران والتصدي لها؛ والقّصر غیر المصحوبین؛األحداث الصحیة وغیرها من األحداث المع
  لى المجلس أن یتأّكد من أّن المواد اإلرشادیة ذات الصلة مواكبة للتطورات وملبیة الحتیاجات الدول األعضاء؛إ تطلب  - ٤
 –والملحق السابع عشر  "التسهیالت" –إلى المجلس أن یضمن التوافق والتكامل بین أحكام الملحق التاسع  تطلب  - ٥
  ."األمن"
اإلشارات الدولیة إلرشاد األشخاص في المطارات " – Doc 9636إلى المجلس أن یقوم بتحدیث الوثیقة  تطلب  -٦

  تواجدها وتلبیتها الحتیاجات الدول األعضاء. من أجل ضمان، "والمحطات البحریة
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  المرفق (ب)
 الوطنیة والدولیة الهادفة إلى ضمان أمن وسالمة  اإلجراءات
  وعملیات مراقبة الحدود المسافرین هویةتحدید  أنشطة

  إدارة شؤون هویة المسافرین ومراقبة الحدود في إطار أمن الطیران والتسهیالت؛الدول األعضاء تسلم بأهمیة  لما كانت
نهج أكثر شموًال وتنسیقًا  على األشخاص بذاتهم أمر یتطلب توخيالدول األعضاء تسلم بأّن القدرة على التعرف  ولما كانت

  یربط بین العناصر الخمسة المترابطة التالیة في مجال إدارة شؤون هویة المسافرین ومراقبة الحدود ضمن شبكة متكاملة: 
  الوثائق األساسیة واألدوات والعملیات الالزمة لضمان التحقق دلیل إثبات الهویة؛  (أ)

جوازات السفر اإللكترونیة، المطابقة لمواصفات  وخاصةیم وتصنیع وثائق سفر موحدة ومقروءة آلیًا، تصم  (ب)
  اإلیكاو؛

اإلجراءات والبروتوكوالت الخاصة بإصدار الوثائق من قبل السلطات المختصة إلى األشخاص المصرح لهم،   (ج)
  والضوابط للتصدي لحاالت السرقة والتالعب والفقدان؛

وأدوات التفتیش من أجل ضمان كفاءة وأمن عملیة قراءة وثائق السفر المقروءة آلیًا والتحقق منها على نظم   (د)
  الحدود، بما في ذلك استخدام دلیل المفاتیح العامة لإلیكاو؛

روءة توفر ربطًا مناسبًا من حیث التوقیت ومضمونًا وموثوقًا به لوثائق السفر المق تطبیقات قابلة للتشغیل البیني  (ه)
  آلیًا وأصحابها بالبیانات المتاحة وذات الصلة في سیاق عملیات التفتیش؛

قدرات لتحدید هویة األشخاص، وأدوات وآلیات متاحة لتحدید هویة المسافرین والتأكد  الدول األعضاء تحتاج إلىولما كانت 
  منها؛

طار العام لتحقیق أقصى المنافع من وثائق السفر ومراقبة استراتیجیة برنامج اإلیكاو لتحدید هویة المسافرین توفر اإلولما كانت 
  الحدود وذلك عبر الجمع بین عناصر إدارة شؤون الهویة، وبالبناء على نجاح برنامج اإلیكاو لوثائق السفر المقروءة آلیًا؛

خطة  اعتماد ٢٥/٩/٢٠١٥الذي اعُتمد في  ٧٠/١ القراربموجب قررت،  قدالدول األعضاء في األمم المتحدة  كانت ولما
 ١٦٩استنادًا إلى  المستدامة التنمیة أهداف من دفاً ه ١٧تتكون من مجموعة  شملالتي ت ٢٠٣٠ عاملالتنمیة المستدامة  أعمال
   ؛٢٠٣٠ عامبحلول الهویة القانونیة للجمیع، بما في ذلك سجالت الموالید  تتمثل في توفیر ٩- ١٦ الغایةعلمًا بأن  غایة،

مقروئیة وحمایة هذه الوثائق واألمن المادي الخاص بها  وصالحیة وثائق السفر المقروءة آلیًا تعتمدان على صحة ولما كانت
  ؛واألمن اإللكتروني الذي یضمنها

القیود المتعلقة بعدد الحاالت المدنیة الممكنة للشخص تقوم على الوثائق المستخدمة لتحدید الهویة أو تأكید المواطنة  ولما كانت
  ؛أو الجنسیة وتقییم أحقیة مقدم طلب جواز السفر (أي مستندات الهویة)

 وتهدف إلى إبالغ دولة العبور أوجواز السفر هو الوثیقة الرسمیة الرئیسیة التي تدل على هویة الشخص وجنسیته ولما كان 
  ؛المقصد بأن بوسع حامله أن یعود إلى الدولة التي أصدرت جوازه
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  ؛الثقة الدولیة في سالمة كل جواز لها أهمیة فائقة في تشغیل نظام السفر الدولي تولما كان

جوازات السفر الفارغة المسروقة، من قبل أولئك الذین یحاولون دخول البالد بهویة مزورة، آخذ في االزدیاد  استخدام ولما كان
  في شتى أنحاء العالم؛

تحدید هویة المسافرین وعملیات مراقبة الحدود یعتمد على نظام متین إلدارة شؤون الهویة وعلى سالمة أمن عملیة ولما كان 
  ر؛ عملیة إصدار جوازات السف

یمثل حاجة ملحة من أجل تعزیز التصدي لتزویر جوازات السفر، بما في التعاون الرفیع المستوى بین الدول األعضاء  ولما كان
ذلك تزویر أو تزییف جوازات السفر، واستخدام جوازات السفر المزورة أو المزیفة واستخدام جوازات السفر الصالحة من قبل 

سفر المنتهیة الصالحیة أو الملغاة واستخدام جوازات السفر التي تم الحصول علیها عن طریق المحتالین واستخدام جوازات ال
  الغش؛

بموجب "االستراتیجیة العالمیة لمكافحة اإلرهاب" التي اعتمدتها في  –رت الدول األعضاء في األمم المتحدة قد قرّ  ولما كانت
المستویات، حسب االقتضاء، لتحسین أمن إنتاج وٕاصدار وثائق أن تزید من جهودها وتعاونها على جمیع  – ٨/٩/٢٠٠٦

  ؛الهویة والسفر ولتحول دون تزویرها ومنع هذا التزویر

األعضاء ینص على أن تمنع الدول  ٢٨/٩/٢٠٠١التابع لألمم المتحدة في  الذي اعتمده مجلس األمن ١٣٧٣القرار ولما كان 
یة من خالل مراقبة فعالة على الحدود وعلى إصدار وثائق الهویة ووثائق السفر، ل اإلرهابیین أو المجموعات اإلرهابكافة تنقّ 

  ؛ومن خالل اتخاذ التدابیر الالزمة لمنع تزییف هذه الوثائق وتزویرها أو استخدامها بطرق احتیالیة

  ووثائق السفر؛ لمكافحة ومنع تزویر وثائق الهویة األعضاء من المطلوب تعزیز وتكثیف التعاون بین الدول  ولما كان

  یتحول بشكل متزاید من تزویر وثائق السفر إلى التزویر في شؤون الهویة؛نطاق تركیز الجرائم على المستوى العالمي  ولما كان

المتعلقة  ١٩٥١لدول األطراف في اتفاقیة عام یجب على اتمثل وثائق السفر التي  )CTDs( وثائق سفر اتفاقیة األمم المتحدة ولما كانت
") أن ١٩٥٤ام العدیمي الجنسیة ("اتفاقیة عالمتعلقة بوضع األشخاص  ١٩٥٤") واتفاقیة عام ١٩٥١بوضع الالجئین ("اتفاقیة عام 
، وتمثل ا االتفاقیتین)في كلت ٢٨العدیمي الجنسیة المقیمین على أراضیها بصورة قانونیة (انظر المادة تمنحها لالجئین أو لألشخاص 

على هذا النحو وثائق السفر المنصوص علیها في المعاهدتین الدولیتین فیما یتعلق باألشخاص المستفیدین من الوضع المعترف به 
  على الصعید الدولي؛

یاسات البیولوجیة (الجوازات وقد وضعت دلیل المفاتیح العامة لفحص وتدقیق جوازات السفر المقروءة آلیًا المعززة بالق اإلیكاوولما كانت 
  االلكترونیة)، بما یعزز أمن هذه الجوازات وسالمة عملیات مراقبة الحدود؛

األعضاء تطلب من برامج اإلیكاو المساعدة الفنیة والمساعدة على بناء القدرات من أجل تعزیز برامجها في تحدید الدول ولما كانت 
  هویة المسافرین ومراقبة الحدود؛

  ة العمومیة:فإن الجمعی
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األعضاء على العمل، من خالل برامجها في مجال وثائق السفر ومراقبة الحدود، على تحدید هویة  الدول تحث  - ١

األفراد بذاتهم وذلك من أجل االرتقاء بفوائد األمن والتسهیالت إلى الحد األقصى، بما في ذلك منع أفعال التدخل غیر المشروع 
  یواجهها الطیران المدني؛وغیرها من التهدیدات التي 

للحفاظ على أمن وسالمة مستندات الهویة  الصارمةواألدوات الدول األعضاء على تنفیذ اإلجراءات  تحث  - ٢
  األساسیة؛

الدول األعضاء على أن تكثف جهودها من أجل وضع وتنفیذ نظام متین في مجال إدارة شؤون الهویة ومن تحث   - ٣
  عملیة إصدار وثائق السفر؛أجل المحافظة على أمن وسالمة 

ال الدول األعضاء على تكثیف جهودها إلنشاء وتنفیذ نظام تحقق من سالمة جوازات السفر اإللكترونیة،  تحث  - ٤
  سیما بواسطة قراءة توقیعاتها اإللكترونیة والتحقق من صالحیتها؛

من أجل اإلیكاو لتحدید هویة المسافرین وذلك یكلف األمینة العامة بتنفیذ استراتیجیة برنامج المجلس أن  إلى تطلب  - ٥ - ٤
مساعدة الدول األعضاء على تحدید هویة األفراد بذاتهم، وتعزیز أمن وسالمة وثائق السفر الخاصة بهم وعملیات مراقبة 

  الحدود؛

مراقبة  وعملیات هاوثائق السفر الخاصة بإلى الدول األعضاء أن تكثف جهودها للمحافظة على أمن وسالمة  تطلب  - ٦ - ٥
  الحدود وأن تساعد بعضها بعضا في هذه المسائل؛

الدول األعضاء التي لم تصدر بعد جوازات السفر المقروءة آلیًا طبقًا للمواصفات الواردة في الجزء األول تحث   -٧ - ٦
  ؛على أن تبادر إلى إصدارها Doc 9303الرابع من الوثیقة 

  ؛ت غیر المقروءة آلیًا من التداولالجوازاسحب تكفل األعضاء بأن الدول  تذكر تحث  - ٨- ٧

وثائق سفر األشخاص العدیمي الجنسیة ("وثائق سفر الالجئین و عند إصدار  بأن تتأكد الدول األعضاء ُتذّكر  - ٩- ٨
  ؛Doc 9303مقروءة آلیًا، طبقًا للمواصفات الواردة في الوثیقة  من كونها وثائق اتفاقیة األمم المتحدة")

واختالس وثائق السفر الصادرة  حاالت سرقة وثائق السفر الفارغةللتصدي لالدول األعضاء بوضع الضوابط  ُتذّكر  -١٠- ٩
 حدیثًا؛

الدول األعضاء التي تحتاج إلى المساعدة في وضع نظم فعالة وناجعة لتحدید هویة المسافرین ومراقبة تحث   -١١-١٠
  ؛حدودها على االتصال باإلیكاو دون تأخیر

وثائق السفر  - Doc 9303یضمن أن تظل المواصفات والمواد اإلرشادیة الواردة في الوثیقة المجلس أن  إلىتطلب   -١٢ ١١
  مواكبة للتطورات في ضوء التقدم التكنولوجي؛ ،المقروءة آلیاً 

المجلس أن یواصل النظر في الحلول التكنولوجیة التي تهدف إلى تعزیز األمن وتسهیل المراقبة على  إلىتطلب   -١٣-١٢
  ، مثل بوابات المراقبة اآللیة على الحدود؛عملیة تخلیص اإلجراءات مع تحسین الحدود
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األشخاص لالجئین و  دلیل إصدار وثائق سفر اتفاقیة األمم المتحدة المقروءة آلیاً "تحدیث  المجلس إلىتطلب   -١٤-١٣
  ؛)UNHCR(باإلیكاو والمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین  " الخاصعدیمي الجنسیةال

المجلس أن یواصل العمل على زیادة تعزیز أمن وسالمة أنشطة تحدید هویة المسافرین وعملیات  إلى تطلب  -١٥-١٤
  ء على تحقیق المزید من هذه األهداف؛ مراقبة الحدود، ووضع اإلرشادات لمساعدة الدول األعضا

أنشطة المساعدة والدعم في بناء القدرات للدول األعضاء في مجالي المجلس على استكشاف سبل تكثیف  تحث  -١٦-١٥
بدور ریادي في المجتمع الدولي لتسهیل وتنسیق مثل هذه  تحدید هویة المسافرین ومراقبة الحدود، بما في ذلك قیام اإلیكاو

  المساعدة؛ 

المعلومات المتاحة في هذا واستخدام على االنضمام إلى دلیل المفاتیح العامة لإلیكاو  األعضاء جمیع الدول تحث  - ١٧ -١٦
  ؛ دللتحقق من صحة وثائق السفر اإللكترونیة المقروءة آلیًا في عملیات مراقبة الحدو الدلیل 

المسروقة والمفقودة  السفر الدول األعضاء التي ال تقدم بشكل منتظم وفي الوقت المناسب بیانات عن وثائق تذّكر  -١٨-١٧
  ؛تقدیم تلك البیاناتب )SLTD(بیانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة لى اإلنتربول إلیداعها في قاعدة والملغاة إ

لدخول والمغادرة، من لعلى نقاط مراقبة حدودها  -إن لم تقم بذلك بعد  –على أن تتحقق  الدول األعضاء تحث  -١٩-١٨
وثائق السفر الخاصة باألشخاص الذین یسافرون عبر حدود الدول، من خالل مقارنتها بمضمون قاعدة بیانات اإلنتربول لوثائق 

  .)SLTD(السفر المسروقة والمفقودة 

في قاعدة لیات تتسم بالفعالیة والكفاءة بهدف تنفیذ عملیات إیداع البیانات آتنشئ  على أن الدول األعضاء تحث  ٢٠-١٩
  .وعملیات استخراج المعلومات منها )SLTD( بیانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة

  المرفق (ج)

  التسهیالت مسائل علىالوطنیة والدولیة والتعاون  اإلجراءات
  ؛الحاجة تقضي بأن تتخذ الدول األعضاء إجراءات مستمرة لتحسین فعالیة وكفاءة عملیات تخلیص اإلجراءات لما كانت

إنشاء برامج التسهیالت الوطنیة واللجان المعنیة بالتسهیالت وتشغیلها بفعالیة یمثل وسیلة ناجحة إلدخال التحسینات  ولما كان
  ؛الالزمة

ت بین الدول األعضاء ومع مختلف األطراف الوطنیة والدولیة التي تهمها شؤون التعاون على مسائل التسهیال ولما كان
  ؛التسهیالت قد عاد بالنفع على جمیع المعنیین

ًا بعد تعدد النظم غیر الموحدة لتبادل المعلومات عن المسافرین مما أثر سلبیًا على جدوى هذا التعاون قد أصبح حیوی وحیث أن
  ؛قطاع النقل الجوي

  قد ازداد في األعوام الماضیة؛ في شتى أنحاء العالم عن طریق النقل الجوي خطر انتقال األمراض الساریة نولما كا
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  ینص على توفیر التسهیالت فیما یتعلق بتقدیم المساعدة إلى ضحایا حوادث الطائرات وأسرهم؛ الملحق التاسع ولما كان

  

  :فإن الجمعیة العمومیة

الدول األعضاء على إنشاء برامج التسهیالت الوطنیة واللجان المعنیة بالتسهیالت واالستعانة بها، واعتماد  تحث  - ١
  ؛سیاسات للتعاون على الصعید اإلقلیمي مع الدول المجاورة

ة الدول األعضاء على المشاركة في برامج التسهیالت اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة للمنظمات الدولیة الحكومیتحث   - ٢
  ؛األخرى المعنیة بالطیران

الدول األعضاء على أن تتخذ جمیع التدابیر الضروریة من خالل برامج التسهیالت الوطنیة واللجان المعنیة  تحث  - ٣
  یلي: بالتسهیالت أو بالوسائل المالئمة األخرى للقیام بما

 بكـل منهـا، للحاجـة إلـى مـا المواظبة علـى اسـترعاء اهتمـام جمیـع الهیئـات المختصـة فـي حكوماتهـا الخاصـة  أ)
  یلي:

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

  ؛مشاكل الیومیة في مجال التسهیالتإیجاد الحلول المناسبة لل  )٢

  ؛المبادرة إلى تنفیذ إجراءات المتابعة الضروریة  ب)

على أن تشجع برامج ولجان التسهیالت الوطنیة أو برامج ولجان التسهیالت األخرى على  األعضاءالدول  تحث  - ٤
دراسة مشاكل التسهیالت، وأن تنسق نتائج هذه الدراسات مع النتائج التي توصلت إلیها الدول األعضاء األخرى التي ترتبط 

  ؛معها بصالت في مجال الطیران

مة على أن تتشاور فیما بینها بشأن المشاكل المشتركة التي قد تجابهها في المتجاورة والمتاخ األعضاءالدول  تحث  - ٥
  ؛ي إلى حل موحد لتلك المشاكلن أن تلك المشاورات قد تؤدّ ما تبیّ مجال التسهیالت، كلّ 

 والمشغلین الجویین ومشغلي المطارات على أن یواصلوا التعاون على نحو مكثف بشأن ما األعضاءالدول  تحث  - ٦
  یلي:

  ؛تحدید مشاكل التسهیالت وحلها  أ)

وضع ترتیبات تعاونیة لمنع تهریب المخدرات والهجرة غیر الشرعیة واألمراض الساریة وغیرها مـن األخطـار   ب)
  ؛التي تهدد المصالح الوطنیة

لكترونیة واتحاداتهم إلى المشاركة في النظم اإلالطائرات والمطارات مشغلي  على أن تدعو األعضاءالدول  تحث  - ٧
  ؛البضائع في المطارات الدولیة مستویات الكفاءة في معالجةأعلى لتبادل البیانات، وذلك لتحقیق 
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على أن تنفذ أحكام الملحق التاسع لتیسیر تقدیم المساعدة إلى ضحایا حوادث الطائرات  األعضاءالدول  تحث  - ٨
  هم؛رِ سَ وأُ 

على أن یبذلوا، بالتعاون مع المنظمات الدولیة المهتمة، جمیع طارات ت والمطائراومشغلي الاألعضاء الدول  تحث  - ٩
  ؛الجهود الممكنة لتعجیل عملیات مناولة البضائع الجویة وتخلیص إجراءاتها، وأن یضمنوا أمن سلسلة اإلمدادات الدولیة

لهیئات المتعلقة الدول األعضاء على إجراء الحوار وٕاقامة التعاون بین التسهیالت الوطنیة واإلقلیمیة وا تحث  -١٠
  باألمن.

  المرفق (د)

  نظم تبادل بیانات الركاب

  ؛من الضروري أن تواصل الدول األعضاء العمل على تحسین فعالیة وكفاءة عملیة تخلیص اإلجراءات لما كان

)، بالدول األعضاء أن "ُتلزم ٢٠١٤( ٢١٧٨من القرار  ٩مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قد أهاب، في الفقرة  ولما كان
شركات الطیران العاملة في أراضیها بتقدیم معلومات مسبقة عن المسافرین إلى السلطات الوطنیة المختصة كي تتمكن من 

بمغادرة “) اللجنة) (”٢٠١١( ١٩٨٩) و١٩٩٩( ١٢٦٧لمنشأة عمال بالقرارین اكتشاف حاالت قیام األفراد الذین حددتهم اللجنة ا
أراضیها، أو محاولة دخول تلك األراضي أو عبورها على متن طائرات مدنیة، وأهاب كذلك بالدول األعضاء أن تبلغ اللجنة 

الء األفراد، وأن تطلع دولة اإلقامة أو بأي عملیة مغادرة ألراضیها أو أي محاولة من هذا القبیل لدخولها أو عبورها من ِقبل هؤ 
  .ون الداخلي وااللتزامات الدولیة"الجنسیة على هذه المعلومات حسب االقتضاء ووفقا للقان

  : فإن الجمعیة العمومیة

الدول األعضاء على دعوة مشغلي الطائرات الذین یوفرون خدمات النقل الجوي الدولیة إلى المشاركة في  تحث  - ١
البیانات اإللكترونیة عن طریق توفیر معلومات مسبقة عن الركاب من أجل تحقیق أقصى مستویات الكفاءة في نظم تبادل 

  معالجة حركة المسافرین في مباني المطارات الدولیة؛

الدول األعضاء، في استخدامها لنظم تبادل البیانات اإللكترونیة، على ضمان أن تكون شروط بیانات  تحث  - ٢
المسافرین مطابقة للقواعد القیاسیة الدولیة التي تعتمدها وكاالت األمم المتحدة المختصة لهذا الغرض، وضمان أمن تلك 

  ومعالجتها معالجة منصفة وصیانتها؛ البیانات

األعضاء على التعاضد وتبادل أفضل الممارسات، حسب االقتضاء، مع الدول األعضاء األخرى من  الدولتحث    - ٣
  تبادل بیانات الركاب. أجل إنشاء نظم

- ى ــانته -




