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 التسهيالت وأمن وثائق السفر واالجراءات الرسمية عند مراقبة الحدود :٢البند 
أن االستخدام غير القانوني لوثائق السفر يعتبر مـن األعمـال           ، أوضحت األمانة العامة     WP/3في الوثيقة    ١-٢

توى الثقة في أمـن وثـائق       رفع مس والحظت أن   .  الدولي، ألنه يتنافى وأحكام اتفاقية شيكاغو     لطيران المدني   المنتهكة ل 
ولمعالجة هذه المسألة، اقترحت    .  السفر واجراءات التفتيش أصبح من األهداف األساسية لبرنامج التسهيالت في االيكاو          

األمانة العامة تغييرات كبرى على هيكل الفصل الثالث من الملحق التاسع على أساس استراتيجيات قد تعتمـدها الـدول        
 .األعضاء

 المقدمة من الهند أن استخدام وثائق سفر متعددة هو أحد الشواغل الرئيسية بالنسبة          WP/76لوثيقة  الحظت ا  ٢-٢
 .لسالمة السفر الدولي

، اعتمـد  WP/3عقب بعض المناقشة، واجراء تعديالت ثانوية على النص المعروض في المرفق بالوثيقـة    ٣-٢
 :اجتماع الشعبة التوصية التالية

 —/ )أ(التوصية 
 :فصل الثالث على النحو التالياليعدل 

  أحكام عامة–) ألف(
... 
وغيرهـا مـن     رقـائق الـدائرة المدمجـة      رموز القضـبان  يجب على الدول المتعاقدة التي تستخدم        )٧-٣( ٣-٣

جـوازات  فـي    ،لوجيالبيوالقياس  بما في ذلك بيانات      ،التكنولوجيات االختيارية المقروءة آليا لتمثيل البيانات الشخصية      
 .أن تضع أحكاما تسمح باطالع صاحب الوثيقة على البيانات المشفرة اذا طلب ذلكا وثائق السفر لديه، رالسف
حية وثائق السفر المقـروءة آليـا       الصتمديد   الدول المتعاقدة    تمدد] حذف[يجب أال    )١ مالحظة   ١١-٣( ٤-٣

 ]حذف[ . بختمالخاصة بها
 التالعب  )Doc 9303الجزء األول من الوثيقة      (اسفر المقروءة آلي  الالخاصة بوثائق   مواصفات  ال  ال تتيح  — ١ مالحظة
 . تلك الوثائق وبالبيانات التي تحتويهاانتهاء صالحيةبتاريخ 

 يجب على الدول التي يسمح تشريعها أو تنظيمها الوطني حاليا بتمديد فترة الصالحية القيام بتعديل نص                 — ٢مالحظة  
 .ةالتشريع المعني في غضون فترة معقول

 ... 
  أمن وثائق السفر-ج

ة بانتظام مواصفات األمن في النسخ الجديدة لوثائق السفر لديها، لحمايتهـا            الدول المتعاقد يجب أن تحدث     ٧-٣
 .من سوء استخدامها ولتسهيل كشف حاالت تكون فيها هذه الوثائق قد عدلت أو نسخت أو أصدرت بصورة غير قانونية

أن تحدد الضوابط على انشاء واصدار وثائق السفر بصورة قانونيـة بهـدف             ة  الدول المتعاقد يجب على    ٨-٣
  .حمايتها من السرقة في مخزونها واختالس وثائق السفر الصادرة حديثا

 ] ستقدم التغييرات في وقت الحق[] WP/…نظر الوثيقة ا[ ٩-٣
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 السفرجوازات  – د ج
 وفقا للمواصفات المحددة في      فقط سفر المقروءة آليا  المتعاقدة أن تبدأ باصدار جوازات ال     الدول  يجب على    ١٠-٣

 .١/٤/٢٠١٠في موعد أقصاه  Doc 9303الجزء األول من الوثيقة 
ـ التأشـيرات وو   جوازات السفر و  للدول المتعاقدة عند اصدارها     ينبغي   —توصية   ٥-٣  ١١-٣ ائق الهويـة   ث

 (Doc 9303)ي الوثيقـة  فلصورة المنصوص عليها    ءة آليا، با  األخرى المقبولة ألغراض السفر، اتمام ذلك بصورة مقرو       
 .”وثائق السفر المقروءة آليا“المعنونة  ) سلسلة(
 بيانات الهويـة    تضمن تطابق يجب على الدول المتعاقدة عند اصدار جوازات غير مقروءة آليا، أن             ٦-٣ ١٢-٣

المنصوص عليها في الجزء   " لبصريةالخانات ا " مواصفات   معالشخصية وبيانات اصدار الوثيقة ونموذج صفحة البيانات        
هـذا  "بعبارات مثـل    " الخانات المقروءة آليا  "ويجب ملء   . (Doc 9303) جوازات السفر المقروءة آليا    من الوثيقة    األول

 .تزويرال عن طريقأو أي بيانات أخرى لمنع ادخال الرموز المقروءة آليا في تلك الخانات " الجواز غير مقروء آليا
 
المتعاقدة انشاء مرافق مفتوحة للجمهور السـتالم طلبـات          يجب على الدول   ينبغي للدول —ية  توص ٨-٣ ١٣ -٣

 . اصدار الجوازات أو الصدار تلك الجوازات
... 
 الجوازات ألغراض السياحة أو السـفر       تجديدعندما تقوم الدول المتعاقدة باصدار أو         — توصية ١١-٣ ١٦-٣

ى أن تلك الجوازات صالحة لالستعمال لمدة خمس سنوات على األقـل، ولعـدد       لألعمال، فانه ينبغي لها عادة النص عل      
 .غير محدود من الرحالت، وللسفر الى جميع الدول أو األقاليم

بتعـديل  ) Doc 9303األول من الوثيقة  الجزء(ال تسمح مواصفات جوازات السفر المقروءة آليا   — ١مالحظة 
ولذا، فمن غير الممكن من الناحية العملية تمديـد         .  في ذلك تاريخ انتهاء الصالحية     البيانات في الخانة المقروءة آليا، بما     

 .صالحية جواز مقروء آليا
، ونظرا لتغير مظهر صاحب الجواز مع مرور الوقـت، فانـه            ة المدة نظرا لكون الوثائق محدود     — ٢ مالحظة

 . عشر سنوات عنينصح بأال تتجاوز مدة صالحية الجواز
... 

   وثائق السفر فحص–طاء 
للسلطات العامة المختصة في الدول المتعاقدة أن تعقد، بصـورة فرديـة أو مشـتركة،              ينبغي    —توصية   ١-٥٤-٣

ترتيبات تعاونية، مثل ابرام مذكرات التفاهم مع المستثمرين الجويين الذين يشغلون خطوطا دولية الى تلك الدول ومنها،                 
 ممارسات اساءة االسـتعمال المرتبطـة   تحدد فيها التوجيهات الخاصة بالدعم والتعاون المشترك فيما بينها على مواجهة    

وينبغي أن تعين هذه الترتيبات المسؤوليات المشتركة للسلطات العامة والمستثمرين الجويين، عـن  . بتزوير وثائق السفر 
التحقق من صالحية وصحة وثائق سفر الركاب المغادرين، وعن الخطوات الضرورية لمنع فقدان أو اتالف الوثائق من                

 وهم في الطريق الى المقصدجانب الركاب 
 هذه الدول واليها    مندولية  ) خطوط(الذين يوفرون خدمات    الجويين  يجب على الدول المتعاقدة والمشغلين       ٣١-٣

 . التجاوزات المقترنة بتزوير وثائق السفرردعأن يتعاونوا بغية تحقيق هدف 
مثـل مـذكرات     ابرام ترتيبات،    على فيأن تفكر   المتعاقدة    للدول ينبغي  الدول تشجع —توصية   ٢-٥٤-٣  ٣٢-٣

أو اقامة أشكال أخرى مـن  في المطارات،  ”ضباط اتصال“سماح بتعيين لل بهدف ال، مع الدول المتعاقدة األخرى  التفاهم
وثـائق سـفر    سـفر الركـاب  جـوازات   الجويين على التحقق من صالحية وصحة      شغلين لمساعدة الم  التعاون الدولي 

 .راتهموتأشيالمغادرين  األشخاص
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عند نقطة الصعود للطائرة، للتأكـد مـن    الكافيةيجب على المستثمرين الجويين أن يتخذوا االحتياطات      ٥٣-٣ ٣٣-٣
 .الفصل الثالث) باء(القسم حمل الركاب للوثائق التي تحددها دول العبور ودول المقصد ألغراض المراقبة المذكورة في 

 أن يتعاونوا، حيثما أمكن، من أجل تقريـر صـالحية وصـحة             يجب على الدول المتعاقدة والمستثمرين     ٥٤-٣
 .جوازات السفر والتأشيرات التي يقدمها الركاب الذين يصعدون الى الطائرة

 ... 

  الدخولومسؤوليات اجراءات  - ك ط 

ء ا النهـا  أن تحدد هدف  ، بالتعاون مع المستثمرين وسلطات المطار،       ينبغي للدول المتعاقدة    — توصية ٣١-٣ ٣٩-٣
يزيد   دقيقة، حيث يتطلب هؤالء الركاب انهاء معامالت ال        ٤٥ الركاب النازلين من الطائرة في غضون        اجراءات جميع 

 .المحدد  بغض النظر عن حجم الطائرة ووقت الوصوليعلى التفتيش العاد
مطـارات  التعـاون مـع ادارات ال     أن تستعمل، ب  المتعاقدة   يجب على الدول   ينبغي للدول   —توصية   ٣٣-٣ ٤٠-٣

فـي  أو وسائل أخرى لتنظيم حركـة الركـاب    على استخدام مسارات متعددة  ا قائم للفحص انظامالتكنولوجيا المناسبة و  
 . عملية التفتيشوذلك لالسراع في ،اقامة مثل هذا النظامفيها  يبرر حجم حركة الركاب التيالمطارات الدولية 

 أو وثـائق اثبـات    الرسميةوثائق السفر  وجوازات السفر جميع  يجب على الدول المتعاقدة أال تطالب بت       ٣٢-٣ ٤١-٣
 .الشخصية األخرى من الركاب أو أفراد الطاقم قبل وصولهم الى نقاط مراقبة الجوازات اال في الحاالت الخاصة

يجب على السلطات العامـة المختصة أن تقبل على وجه السرعة فحص الركـاب وأعضـاء الطـاقم      ٥٢-٣ ٤٢-٣
 .الى الدولة دخولهم لغرض

عموما على أنها تشير الى المرة األولى التي يقـف           ”مقبول للفحص “تفهم عبارة     مالحظة ١-٥٢-٣ مالحظة ٤٢-٣
فيها الراكب أمام مسؤول الجوازات بعد نزوله من الطائرة طالبا دخول البلد المعني، وعندئذ يفحص مسؤول الجوازات                 

وال يشمل هذا الفحص عمليـة االطـالع علـى    . ة السماح له بالدخول أم ال    الوثائق  التي يتقدم بها الراكب، ويقرر عاد       
 .الوثائق عند الطائرة فور نزول الراكب منها والذي قد تقوم به السلطات العامة، ألغراض التحقق من الهوية

نزولـه  عندما يقف للمرة األولى أمام نقطة التدقيق عند الوصول بعد           " مقبول للفحص "يعتبر راكب أو عضو طاقم      
وال يشمل هذا الفحص  . وعندئذ، يقرر مسؤول الجوازات السماح له بالدخول أم ال        . من الطائرة طالبا دخول البلد المعني     

 .االطالع على وثائق السفر التي يمكن أن تتم مباشرة عند النزول من الطائرة
منذ وقت مغـادرتهم    الطائرة   وطاقم الوافدينيكون المستثمر مسؤوال عن رقابة ورعاية الركاب         ١-٥٢-٣  ٤٣-٣

 ٤٢-٣كما هو محدد في الفقرة  حتى يتم قبولهم للفحص الطائرة
 ينبغـي ، الفحص سواء كان ذلك مشروطا أو غير مشـروط   قبول  البعد    — توصية )الجزء األول( ٢-٥٢-٣ ٤٤-٣

علـى نحـو    يقبل يقبلوا المعنية أن تتولى مسؤولية الركاب وأعضاء طاقم الطائرة الى أن         يجب على السلطات   للسلطات
 .ويحولون بالتالي الى المستثمر للمحافظة عليهم وترحيلهم من اقليم الدولة أو يرفض دخولهم قانوني

، ينتهـي   الشخص اليها على نحو قـانوني      الركاب وأعضاء الطاقم    حالما تقبل الدولة المتعاقدة دخول     ٦٥- ٣ ٤٥-٣
 . الدولة خارج اقليم تلكمالتزام المستثمر الجوي بنقله
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يجب على كل دولة متعاقدة أن تتأكد من قيام السلطات العامة بمصادرة أي وثـائق سـفر مـزورة أو       ٥٦-٣ ٤٦-٣
. ويجب على السلطات العامة أن تصادر وثيقة سفر الشخص الذي ينتحل شخصية الحائز الحقيقي لتلك الوثيقـة                . مزيفة

 ة التـي   الى السلطات المختصة في الدولة المـذكور       ع ما يمكن  بأسروتعيدها   فوراوأن تسحب هذه الوثائق من التداول       
 .أو الى البعثة الدبلوماسية الدائمة للدولة المعنية أصدرت الوثيقة
 

 ـ انتهـى ـ


