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  من جدول األعمال ١-٢التقرير عن البند  2-1-1

 

 التسهيالت وأمن وثائق السفر واالجراءات الرسمية عند مراقبة الحدود :٢البند 
 سفر المقروءة آلياوثائق ال :١-٢

من اللجنة االفريقية  (WP/50، و )من األمانة (WP/10 وWP/3: قدمت وثائق العمل التالية تحت هذا البند ١-١-٢
 ).الهند( من WP/76و) للطيران المدني

قدمت ماليزيا عرضا عن جواز السفر االلكتروني الخاص بها، كما قدمت األياتا عرضا عن مشروعها  ٢-١-٢
 ).SPT(ر الركاب لتبسيط سف

، حول سالمة نظام وثائق السفر المقروءة آليا، وحيث أن المواصفات WP/10قدمت األمانة وثيقة العمل  ٣-١-٢
 من يالفنية لجوازات السفر المقروءة آليا، ال تسمح بتغيير البيانات الواردة في الخانة المقروءة آليا، فليس من العمل

 وقد اقترحت الوثيقة اعتماد قاعدة جديدة في الفصل  .سفر المقروءة آليا، تجديدا يدوياالناحية الفنية، تجديد جوازات ال
الثالث من الملحق التاسع، تحظر على الدول محاولة تمديد صالحية وثائق السفر المقروءة آليا، وتضمن االقتراح 

ت الفنية لجوازات السفر المقروءة آليا المذكرة الحاشية الموجودة حاليا تحت القاعدة المعنية، وهي تبين أن المواصفا
، ال تسمح بتغيير البيانات في الخانة (ICAO Doc 9303, Part 1)ة االيكاو رقم ـلجـزء األول من وثيقواردة في اـال(

 .المقروءة آليا من جوازات السفر المقروءة آليا
الشارة الى  تمديد صالحية وافق االجتماع على االقتراح، بعد ادخال تعديل واحد، يقضي بحذف ا ٤-١-٢

جوازات السفر المقروءة آليا، بأسلوب يدوي، ومع ذلك أوضحت عدة دول أن تشريعاتها الوطنية تسمح حاليا، بتمديد 
فترة صالحية بعض أنواع وثائق السفر المقروءة آليا، وأنها تحتاج الى وقت لتعديل قوانينها، ووافق االجتماع على 

 . المعنى تحت القاعدةاضافة حاشية ثانية  بهذا
 : وبناء على ذلك اعتمد االجتماع التوصية التالية ٥-١-٢

 
 

  ـxx/التوصية أ 
 :أضف قاعدة جديدة وحاشية جديدة الى الفصل الثالث من الملحق التاسع على النحو التالي

ال يجوز للدول المتعاقدة تمديد صالحية وثائق السفر المقروءة  )١ مالحظة ١١-٣( ٤-٣
 .آليا

سلسلة الوثائق رقم (ا ـروءة آليـر المقـق السفـات وثائـح مواصفـال تسم: ١ة ـمالحظ
) Series9303Doc (  بتغيير تواريخ انتهاء الصالحية، وغيرها من البيانات في الخانة 

 .المقروءة آليا
يتعين على الدول التي تسمح تشريعاتها الوطنية أو نظمها حاليا بتمديد فترة : ٢مالحظة 

 .، خالل فترة زمنية معقولةيصالحية، أن تقوم بتعديل نص التشريع المعنال
 

 الى أن مواصفات جوازات السفر المقروءة آليا، الموجودة في WP/14 أشارت األمانة في وثيقة العمل ٦-١-٢
ليا تتيح درجة عالية ، هي قاعدة عالمية، وأن جوازات السفر المقروءة آDoc 9303الجزء األول من وثيقة االيكاو رقم 

نها تتيح حماية اضافية أمن أمن الوثائق، وأن جوازات السفر المقروءة آليا، يمكن استعمالها عالميا بشكل موحد، و
آليا، وهذا كما أن ما يقرب من تسعين دولة تصدر حاليا، جوازات سفر مقروءة  . لحامليها من احتماالت سرقة الهوية
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عظم الدول تعتبر جوازات السفر المقروءة آليا أداة ضرورية في تسهيل تخليص اجراءات خذ في التزايد ألن مالعدد آ
ولهذا اقترحت الوثيقة اعتماد قاعدة تطلب من الدول البدء في اصدار جوازات سفر مقروءة . المسافرين وتحسين األمن
 .١/٤/٢٠٠٦آليا في موعد ال يتجاوز 

فريقية، اقتراح  دولة أ٥٣ة للطيران المدني، باسم فريقياللجنة األ المقدمة من WP/50أيدت وثيقة العمل  ٧-١-٢
فريقية عن تحفظات قوية ألرت الدول ا المقروءة آليا قاعدة، ومع ذلك عبااليكاو بأن يصبح اصدار جوازات السفر

، ١/٤/٢٠١٤و ، واقترحت بدال منه أن يكون هذا الموعد النهائي ه١/٤/٢٠٠٦بالنسبة لقدرتها على االمتثال في موعد 
من االيكاو األفريقية كما طلبت الدول . ف بشكل أفضل مع القاعدة الجديدةيباعتباره موعدا معقوال، حتى يمكن التك

 . تقديم المساعدة الالزمة الى الدول التي تحتاج اليها،والدول التي تتوفر لديها امكانيات بتنفيذ هذه القاعدة
، ووفود أخرى تؤيد االقتراح WP/14قتراح الوارد في وثيقة العمل ولما كانت بعض الوفود تؤيد اال ٨-١-٢

 .، وقبله االجتماع١/٤/٢٠١٠، فقد اقترحت بعض الوفود األخرى موعدا وسطا هو WP/50الوارد في وثيقة العمل 
 وبناء على ذلك اعتمدت الشعبة التوصية التالية، بعد تعديل بسيط على النص المقترح في وثيقة العمل ٩-١-٢

WP/14. 

 
 
 

  ـxx/التوصية أ 
 :أضف قاعدة جديدة الى الفصل الثالث من الملحق التاسع على النحو التالي

وفقا  فقطيجب أن تشرع الدول المتعاقدة في اصدار جوازات السفر المقروءة آليا  ١٠-٣
، في موعد أقصاه  9303Docرقم للمواصفات الواردة في الجزء األول من الوثيقة 

١/٤/٢٠١٠. 
 

 .١٠-٣ ب، الستكمال القاعدة –وافقت الشعبة أيضا على اعتماد التوصية التالية من نوع التوصيات  ١٠-١-٢

 
 

  ـxx/التوصية ب 
 :يوصى بأنه

 الفنية الالزمة لتقديم المساعدة والوسائلأن تحدد السبل  ينبغي لاليكاو بتحديدتكليف االيكاو 
البدء  تنفيذ القاعدة القياسية الجديدةة تمكينها من لدول التي قد تحتاج مثل هذه المساعدة، بغيل

 الزمني المحدد في االطار المهلة الزمنية المحددة في في اصدار جوازات سفر مقروءة آليا
 .١٠-٣ الجديدة  القياسيةالقاعدة

 

 

 ـ انتهـى ـ


