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  المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران

  ٢٠١٢ سبتمبر ١٤-١٢، مونتریال

  دور برنامج وثائق السفر المقروءة آلیا والمعلومات المسبقة عن الركاب  من جدول األعمال: ٧البند 
  أسماء الركابوسجل  

  في أمن الطیران اسجل أسماء الركاب ودوره بیانات
  )األمانة العامة(مقدمة من 

  لخصمال
عن كل راكب حجز  سجل أسماء الركاب عبارة عامة تطلق على السجالت التي یعدها مشغلو الطائرات أو وكالؤهم

تبر تلك المعلومات ألنها تعالركاب  ت أسماءالران توفیر بیانات سجتذكرة سفره. وبدأت الدول تطلب من شركات الطی
وكانت معاییر نقل البیانات،  رهاب.یانات، السیما ألغراض مكافحة اإلمهمة لتقییم التهدیدات انطالقا من تحلیل الب

حتى وقت قریب. لكن في بدایة عام  قلیلة للغایةبالمعلومات المسبقة عن الركاب،  ةصغرار المعاییر الخا على
لنقل  النموذج الموحدیاتا) واالیكاو ة واتحاد النقل الجوي الدولي (األمنظمة الجمارك العالمی كل من ، اعتمدت٢٠١٢
  یاتا.ألي أعدته اذال "PNRGOV" البیانات
 على مقومات قطاع النقل الجوي أسماء الركاب أن یؤثر سلباً  تبین نظم سجال بالقدر الكافيالتوحید عدم ن ومن شأ

جمیع الدول  وّحد، من األساسي أن تهویحد من فعالیة استخدام تلك البیانات في األغراض المتوخاة منها. وبناء علی
  أسماء الركاب وأسالیب نقلها. المقتضیات الخاصة ببیانات سجل

في  ةالمعروض االستنتاجات والتوصیات اعتمادإلى  مدعوٌّ المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران  اإلجراء:
  .٤  الفقرة

 المقدمة  - ١

الحدیثة مثل نظم  سهیالتأدوات التالضوابط األمنیة أن  یدالمسلم به في هذه الحقبة التي تشهد تشد من ١- ١
وارتأت الدول في  .)HLCAS-WP/2بصفة عامة (انظر  يتعزز أمن الطیران المدني الدول المعلومات المسبقة عن الركاب

المعلومات المسبقة عن الركاب وتطلب بیانات إضافیة عنهم، مثل الحصول على السنوات األخیرة ضرورة أن تتجاوز اشتراط 
البیانات قوائم بیانات سجالت أسماء الركاب. فالمعلومات التي تتضمنها هذه السجالت أكثر تفصیال من تلك التي تحویها 

 المسبقة عن الركاب.

بیانات عن كل جزء من أجزاء الرحلة. ویتولى المشغلون جمع هذه البیانات  إلىالركاب أسماء ویستند سجل  ٢- ١
 ألغراض تجاریة وتشغیلیة لدى تقدیم خدمات النقل الجوي.

سجل الطیران. وتنقل العناصر ذات الصلة من  كاتشر دى ل حفظ البیاناتأسماء الركاب في نظام  یخزن سجلو  ٣- ١
اآلخرین المعنیین بنقل الركاب ضمن المسار المبین في التذكرة. وتتاح المعلومات الطائرات  مشغلي ىإل أسماء الركاب

وشركات الحجز  سفروكاالت ال -  المضمنة في كل واحد من سجالت أسماء الركاب لمختلف وحدات قطاع النقل الجوي
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ا یتصل بالخدمات التي تؤدیها كل وحدة أثناء الرحلة. وذلك فیم -  لكتروني ومشغلو الطائرات ووكالء المناولة في المطاراتاإل
(مثال الحاجة على حدة ب كل راكومتطلبات  سفرمج الركاب كثیري الاأسماء الركاب أیضا معلومات عن بر  ن سجلتضمیقد و 

مساعدة خاصة وتخصیص المقاعد واختیار الوجبات). وأحیانا یتم تنزیل بعض عناصر البیانات من سجل أسماء الركاب  إلى
عادة، على نظام مراقبة المغادرة لمشغل الطائرة (أو شركة المناولة في الساعة  ٣٠و ٢٤قبل الوقت المقرر للمغادرة، ما بین 

، أمبدمن حیث الفإن بیانات نظام مراقبة المغادرة ال یمكن أن یطلع علیها،  ،لیهاألرضیة) ألغراض عملیات التسجیل. وبناء ع
 إلىسوى الوحدة التي تشغل هذا النظام (شركة الطیران نفسها أو شركة المناولة األرضیة التي توفر خدمة التسجیل استنادا 

ركاب (أو بیانات نظام مراقبة المغادرة التابع أسماء ال فإن بیانات سجل ،البیانات التي ترسلها شركة الطیران). وبالتالي
 طراف المعنیة بترتیبات السفر.األ كلها لجمیعح للمشغل) ال تتا

أسماء الركاب من جانب أجهزة مراقبة الحدود واألجهزة األمنیة لكشف أنماط السفر  ُتستخدم معلومات سجلو  ٤- ١
 الركاب في إبراز جوانب من قبیل مسار رحلة غیر عاديد تساعد عناصر محددة من بیانات سجل أسماء قغیر العادیة. و 

ذلك. ویتم الكشف عن مواطن الخلل أو األنماط غیر العادیة  إلىسائل الدفع وما و التقارب بین تاریخ الحجز وتاریخ السفر و و 
 الحقة مثل التفتیش الجسدي. إجراءاتحیث تتخذ سلطات مراقبة الحدود  معاییر محددة سلفاً  إلىاستنادا 

 (Doc 9944) ماء الركابأس تإرشادات بشأن بیانات سجال - ٢

بناء على توصیة من االجتماع الثاني عشر لشعبة التسهیالت  ،٢٠٠٥في عام  المنظمة اعتمد مجلس ١- ٢
 الكتاب الدوري وأصدرت االیكاو فیما بعدالتسهیالت.  – ٩في الملحق  إدراجهابغرض  ٤٨- ٣التوصیة  ،)٢٠٠٤  (القاهرة

بشأن إعداد تدابیر موحدة لنقل بیانات سجل أسماء الركاب وكیفیة استخدام تلك البیانات فیما  إرشاداتالذي یتضمن  ٣٠٩رقم 
أسماء  تبیانات سجالإرشادات بشأن " في الوثیقة  بصیغتها المنقحة رشاداتاإل ٢٠١٠في عام ُنشرت بعد من جانب الدول. و 

 .)Doc 9944(" الركاب

تدابیر موحدة لبیانات سجل أسماء الركاب وكیفیة استخدام تلك البیانات وضع على  اإلرشاداتاز، تنص وبإیج ٢- ٢
، كما واإلجراءاتأیضا في مساعدة الدول في تحدید المقتضیات  اإلرشاداتن الغرض من تلك ـمُ ـفیما بعد من جانب الدول. ویك

لك ترتیبات ذتلك البیانات بما في  إدارةالدولة وكیفیة  إلىتتناول مسألة نقل بیانات سجل أسماء الركاب من نظام المشغل 
 ا وحمایتها.تخزینهل

، المقصد قوانین نقل البیانات الساریة في دولة المغادرة ودولةلتزم بوحیث إنه یتعین على شركة الطیران أن ت ٣- ٢
 .تضارب القوانین بین الدول حلمسألة تتناول أیضا  )Doc 9944(فإن الوثیقة 

صر الدولة متطلباتها في نقل العناصر الضروریة وذات الصلة ببیانات سجل حبأن ت اإلرشاداتوتوصي  ٤- ٢
یتیحها نظام (نظم) المشغل. یمكن أن عناصر البیانات المحددة التي  Doc 9944وثیقة في ال )١(ن التذییل ـالركاب. ویبیّ أسماء 

لى إضافة إ) تهرحلعن تفاصیل  أوللراكب  ومات الشخصیةالمعلویمكن أن تشمل أي معلومات مسبقة عن الركاب یتم جمعها (
 كثیري السفرعن الركاب معلومات و  عناوین وأرقام االتصالو  معلومات تتعلق بالفاتورةو  بیانات إضافیة (مثل أسالیب الدفع

 معلومات عن وكالة السفر وغیرها).و 

یجمعها مشغل الطائرة أو تطلبها  ینبغي أنال تحدد نوع البیانات التي  Doc 9944واألهم من ذلك أن الوثیقة  ٥- ٢
الرأي السیاسي  وأ يالعرق وأ العنصري صلاأل سمثال على أساالدولة (أي معلومات ال یحتاجها مشغل الطائرة لتیسیر السفر، 

 ).الة االجتماعیة أو المیول الجنسيأو الح نقابات العمالأو العضویة في  عقائديأو ال

). ةواحدبوابة الكترونیة حدة" (النقل البیانات وذلك عبر "نافذة و  )push( "المعلوماتدفع ویوصى باعتماد أسلوب " ٦- ٢
لى عتواتر وتوقیت نقل بیانات سجل أسماء الركاب وفرز تلك البیانات وخزنها وتحویلها بمبادئ تتصل  اإلرشاداتوتتضمن 

 جهة أخرى.
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 سجل أسماء الركاب وأمن تلك البیاناتة للمبادئ الخاصة بحمایة بیانات حوریأهمیة م اإلرشاداتوتولي  ٧- ٢
والعقوبات شركات الطیران المتاحة للركاب والمسائل ذات الصلة بتكالیف التظلم ت بشأن سبل إرشادا، كما تتضمن وسالمتها

 .التي یمكن فرضها علیهاوالجزاءات 

 نقل بیانات سجل أسماء الركاب: التوحید على الصعید العالمي - ٣

) HLCAS-WP/2 وهي الرسالة الموحدة لنقل البیانات المسبقة عن الركاب (انظر ،PAXLST رسالةعلى غرار  ١- ٣
من هذه الرسالة في تیسیر تبادل  الغرض تمثلهي الرسالة الموحدة لنقل بیانات سجل أسماء الركاب. وی PNRGOVفإن رسالة 

 لدى شركات الطیران. حفظ البیاناتات الحكومات فیما یخص تلك البیانات وبنظم متطلبالبیانات المتصلة ب

یاتا ورابطة النقل فریق فرعي مشترك بین األوهو  )PADIS"فریق قواعد تبادل بیانات الركاب والمطارات" (  قام ٢- ٣
 إلى PNRGOV. وتستند الوثیقة PNRGOVبإعداد وثیقة  ةعنین من خبراء من شركات الطیران والدول الممكوّ و تا) األالجوي (

وقواعد  ISO9735 تركیب الجملیاتا ومجموعات الرموز المقترنة به، وذلك وفقا لالذي أعدته األ PADISالدلیل المعیاري لرسائل 
ومع ذلك، فقد دارة والتجارة والنقل. لكتروني للبیانات ألغراض اإلل اإلقواعد األمم المتحدة للتبادضمن  تصمیم الرسائل التفاعلیة

من . باإلضافة إلى ذلك، PAXLSTیاتا على غرار رسالة ومنظمة الجمارك العالمیة واأل كاوحظي االیالنموذج هذا حظي 
ضیات المتصلة ببیانات قتللم ةموحد ةدولیقاعدة ، مما یتیح للدول Doc 9944 في الوثیقة PNRGOVالمزمع أن ُتدرج رسالة 

 كاب.ر سجل أسماء ال

رة توحید برامج تبادل البیانات على الصعید الدولي. ة التأكید في قراراتها على ضرو مومیوأعادت الجمعیة الع ٣- ٣
 ٤٨-٣من قرارات الجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین ونسخة من التوصیة  طفاتهذه الورقة مقت مرفقرد في یو 

 .٩  أسماء الركاب الواردة في الملحق تبشأن بیانات سجال

 تباعیتوقف نجاح تبادل بیانات سجل أسماء الركاب على اوعلى غرار نظم المعلومات المسبقة عن الركاب،  ٤- ٣
ویعني  نهج مشترك من جانب الجهات المعنیة كافة (شركات الطیران وأجهزة الدولة) إزاء مسألة المعاییر الخاصة بالبیانات.

العالم وكذا  الخاصة ببیانات سجل أسماء الركاب بین أجهزة الدول في جمیع أرجاء هذا عملیا ضرورة توحید المقتضیات
بوابة من شأن تخصیص "ف. وفضال عن ذلك، PNRGOVلكترونیا وفقا لرسالة إلنقل تلك البیانات موحد اعتماد شكل  ضرورة

، أن یمكن تلك الدولة نفسها " لتلقي تلك البیانات، إذا طلبها جهاز واحد أو عدة أجهزة في الدولةةواحد الكترونیة نافذةأو 
 استخدام مواردها وزیادة التنسیق بین األجهزة في ذات الوقت.ومشغلي النقل الجوي من 

 توصیاتالستنتاجات و اال - ٤

 :ُیدعى المؤتمر الرفیع المستوى إلى استنتاج ما یلي ١- ٤

فعالیة استخدام تلك البیانات في  تقلیص إلىأسماء الركاب  التوحید بین نظم سجلعدم ؤدي قد ی  )أ 
 ؛األغراض المتوخاة منها

 ؛لكترونیاإلنقلها موحدا تعتمد شكال فیما یخص تلك البیانات و شروطها من الضروري أن توحد الدول   )ب 

أسماء الركاب على  تم سجالظینبغي أن تعمد االیكاو والدول األعضاء إلى تشجیع وتعزیز التوحید في ن  )ج 
أمین الجدوى الصعید العالمي وذلك بغرض تحقیق قدر أكبر من الفعالیة في نقل تلك البیانات وت

 االقتصادیة للطیران المدني الدولي.
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 ُیدعى المؤتمر الرفیع المستوى إلى التوصیة بما یلي:  ٢- ٤

القواعد القیاسیة الدولیة لنقل البیانات التي و نظم تبادل البیانات القائمة بین مواءمة القیام الدول األعضاء ب  )أ 
 ؛حمایة خصوصیة الركاب وحریاتهم المدنیةاعتمدتها هیئات األمم المتحدة المعنیة، مع الحرص على 

وى عناصر س، PNRGOV صیغة رسائلالقائمة على أسماء الركاب،  تسجالنظم ُیشترط أن تتضمن ال   )ب 
التجاریة  هااحتیاجاتشركات الطیران لتلبیة دى لالبیانات حفظ نظام خزونة في البیانات المجمعة والم

  ؛یةالتشغیلو 

النقل الجوي بتعدیل أي من نظمها القائمة من أجل توحید تدفقات ال ُتلزم الدول األعضاء مشغلي   )ج 
حیثما یكون ممكنا من الناحیة ، و حسب ظروف كل حالةن القیام بذلك المشغلو یقرر یانات، ما لم الب

 ؛التجاریة والتشغیلیة

تعزیز التجانس هدف ب التسهیالت – ٩قواعد وتوصیات دولیة جدیدة في الملحق بإدراج االیكاو قیام   )د 
 .االستدامة االقتصادیة للنقل الجوي الدولي بشأن تبادل بیانات سجل أسماء الركاب وحمایةالعالمي 

 

— — — — — — — —  
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  مرفق

  )٢٠١١(الطبعة الثالثة عشرة،  التسهیالت — ٩مقتطف من الملحق 
ینبغي للدول المتعاقدة التي تشترط االطالع على سجالت أسماء الركاب أن توحد شروط البیانات  — توصیة  ٤٨- ٣

  الصادرة عن االیكاو. اإلرشاداتوطریقة مناولة هذه البیانات حسب 

  )٢٠١٠أكتوبر  ٨ –سبتمبر  ٢٨السابعة والثالثین (في دورتها قرارات الجمعیة العمومیة 

حمایة الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیر المستمرة لإلیكاو اسیاسات بشأن موحد البیان ال  :١٧-٣٧القرار 
  المشروع

تعزیز أمن الطیران على المستوى العالمي وشجعت الدول ضرورة  الطیران اإلعالن بشأن أمنأقرت الجمعیة العمومیة في 
التعاون الدولي لمواجهة التهدیدات التي تستهدف الطیران المدني من أواصر األعضاء على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوطید 

 المدني الطیران قطاع مع وأیضا األعضاء الدول بین التعاون آللیات المتزاید لالستخدام الترویج" خالل القیام بعدة أمور من ضمنها
 بشأن المعلومات عن المبكر وللكشف االقتضاء، عند اإلسهاب، تفادي أجل من األمنیة التدابیر بشأن المعلومات تبادل بغیة ...

 وبیانات الركاب عن المسبقة المعلومات تجمیع ذلك، في بما المعلومات، هذه وتعمیم المدني، بالطیران المحدقة األمنیة التهدیدات

  ".المدنیة والحریات الركاب خصوصیة حمایة ضمان مع لألمن مساعدة كأداة الركاب أسماء سجل

  في مجال النقل الجويالمستمرة سیاسات اإلیكاو بالبیان الموحد   :٢٠-٣٧القرار 
التسهیالت،   - المرفق (د)في  على المستویین الوطني والدولي بشأن التسهیالتات والتعاون اإلجراء - القسم الثالث  في

أن التعاون فیما بین الدول المتعاقدة ومع مختلف األطراف الوطنیة والدولیة المعنیة بمسائل إلى الجمعیة العمومیة أشارت 
 النقل صناعة جدوى على سلبیا ثرأ مما الركاب عن المعلومات لتبادل الموحدة غیر النظم تعدد بعد حیویا أصبح قد "التسهیالت 

 البیانات بتبادل الخاصة نظمها استخدامها لدى تكفل، أن" على وبناء علیه، فإن الجمعیة العمومیة شجعت الدول المتعاقدة ."الجوي

 ذات المتحدة األمم وكاالت أقرتها التي الدولیة المعاییر مع تتماشى الركاب عن بالبیانات یتصل فیما اشتراطاتها أن لكترونیة،اإل

  ".الغرض لهذا الصلة

 -انتهى  -


