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 فريق خبراء التسهيالت
 التاسعاالجتماع 

 7/4/2016إلى  4مونتريـال، 

 التعديالت على الملحق التاسع :3البند رقم 

  على الملحق التاسع: المقترحة التعديالت
 المتعلقة بوثائق السفرالقواعد والتوصيات الدولية 

 نة العامة(ا)وثيقة مقدمة من األم

 ملخص

وفي مرفقات الملحق  التوصيات الدوليةالقواعد و  بعض في" سفرال"وثيقة بعبارة سفر" الجواز " عبارة إبدال هذه الورقة في قترحي  
فيما يخص  صدارإلا إجراءات أو الخدمة من مستوى تقديم تشجيع الدول األعضاء على منها وذلك لجملة أغراض، التاسع

 جوازات السفر.إلى ما ي قّدم في الوقت الحالي بالنسبة  يماثل جميع وثائق السفر طلبات الحصول على

 :خبراء التسهيالت فريق على ةالمعروض اتاإلجراء

على النحو  التاسع الملحق تعديلعلى  ةوافقالمهذه الورقة، و  في نةالمبيّ المقترحات  لنظر فياإلى خبراء التسهيالت فريق ي دعى 
 .مرفق الوثيقة فين المبيّ 

 مقدمةال -1

إيالء قدر من  ضرورةإلى  (2012أكتوبر  ،FALP/7) في اجتماعه السابع خبراء التسهيالت فريق أشار  1-1
ونوقشت . جديدة بنود لوضع يولىالتركيز الذي في الملحق التاسع يماثل  التوصيات الدوليةالقواعد و  تحديثل مكثفال لتركيزا

 ةاالستشاري المجموعة مثل الفنية األخرى والهيئاتخبراء التسهيالت  بين فريقالمتزايد  التعاون فوائداالجتماع السابع أيضًا في 
 جنبًا إلى جنب مع م  من ث  المذكورة شرعت المجموعة قد و . (TAG/MRTD) المقروءة آلياً  السفر بوثائقالفنية المعنية 

بناء التنفيذ و  عمل مجموعةو  (NTWG) الجديدة التكنولوجيات لعممجموعة  وهما عنها تينالمنبثق تينلفرعيا تينالمجموع
المتعلقة بوثائق  القواعد والتوصيات الدوليةمراجعة في ، يكاوالعامة لإل اتيحمفال مجلس دليلمع  بالتعاونو ، (ICWG) القدرات

 .القائم منها حيقتن أو جديدة قواعد وتوصيات دوليةوضع  إلىالحاجة مدى  لنظر فيل، السفر في الملحق التاسع

وأسفر العمل الذي أنجزته المجموعة االستشارية الفنية المعنية بوثائق السفر المقروءة آليًا عن الخروج بعدة   1-2
 مقترحات لتعديل القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بوثائق السفر خالل االجتماع الثامن لفريق الخبراء 
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(FALP/8 وأفضت المق2014، نوفمبر .) ترحات إلى اعتماد المجلس القواعد والتوصيات الدولية الجديدة أو المنقحة للملحق
. وفي غضون ذلك، واصلت مجموعة عمل التنفيذ وبناء القدرات عملها وصاغت اقتراحات إضافية 2015التاسع في يونيو 

ه االقتراحات على المجموعة إلدخال تعديالت على الملحق. واإلجراء الذي كان من المفروض اتباعه عادة هو عرض هذ
  االستشارية الفنية لبرنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافر، وهي مجموعة ش ّكلت حديثًا، خالل اجتماعها األول

(TAG/TRIP-1 ،30  للنظر فيها والموافقة عليها قبل عرضها على فريق خبراء التسهيالت 2016مارس إلى أول أبريل )
أن االجتماعين سيعقدان واحدًا تلو اآلخر، فإن الموعد النهائي الذي يتعّين على األمانة العامة أن لتدارسها. ولكن، نظرًا إلى 

حال دون نظر اجتماع المجموعة االستشارية  22/2/2016تراعيه لتقديم األوراق إلى االجتماع التاسع لفريق الخبراء وهو 
مل التنفيذ وبناء القدرات. ونتيجة لذلك، وافقت األمانة بداًل من ذلك لبرنامج تحديد هوية المسافر مسبقًا في اقتراحات مجموعة ع
 .على تقديم تلك المقترحات مباشرة إلى فريق خبراء التسهيالت

 المناقشة -2

 مفتوحة مرافق إنشاء المتعاقدة للدول ينبغي — توصية" ما يلي:على بصيغتها الحالية  15-3 توصيةال تنص  2-1

جوازات" بعبارة ال" كلمة بإبدالتعديل هذا النص  وُيقترح". الجوازات تلك إلصدار أو إصدار الجوازات طلبات الستالم للجمهور
 جميعالخدمة عند تلقي طلبات الحصول على من هذا االقتراح هو تشجيع الدول على تقديم مستوى  ومسّوغ"وثائق السفر". 

صدارها  صدارها.ما تحظى به حاليًا طلبات  يماثلأنواع وثائق السفر وا   الحصول على جوازات السفر وا 
 وضع إجراءات المتعاقدة الدول على يجببصيغتها الحالية على ما يلي: " 16-3 القياسية القاعدةتنص و   2-2

 عند متاحة شروطها تصف التي تجعل المعلومات أن ويجب تبديلها، أو تجديدها أو الجوازات إصدار طلبات لتقديم بالشفافية تتسم

" بعبارة "وثائق جوازاتال" كلمة بإبدالتعديل هذا النص  وُيقترح". الطلبات تلك يقدموا أن المحتمل من الذين لألشخاص الطلب
 سفر خالف الجوازاتوثائق  بطلبات للحصول علىاألفراد الذين يتقدمون  أن يحظىكفالة هو هذا االقتراح  سّوغمو  السفر"

مها األفراد الراغبون في التي يقدّ الطلبات ما تتسم به  يماثلقدر من الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات بتتسم  بإجراءات
 جوازات سفر. الحصول على

 صالحية فيها تكون التي الحاالت في — توصية بصيغتها الحالية على ما يلي: " 53-3التوصية تنص   2-3

 تاريخ حتى التأشيرة قبول مواصلة التأشيرة أصدرت التي للدولة ينبغي التأشيرة، صالحية مدة انتهاء قبل انتهت قد الزائر سفر جواز

تعديل هذا البند بحيث تحل عبارة "وثيقة سفر" محل عبارة  وُيقترح ".الجديد للزائر السفر جواز إليها يقدم عندما صالحيتها انتهاء
حاملي إلى قّدم ي   تماثل ما حاملي وثائق السفرإلى الدول على تقديم تسهيالت  تشجيعهو هذا االقتراح  سوغمو  "جواز سفر".

ن تشجيع الدول على قبول التأشيرات  عندما ت قّدم الموجودة على وثائق سفر منتهية الصالحية  الصالحةجوازات السفر. وا 
 مالية على المسافرين مع عدم فرض أعباء إضافية على الدولة.وثائق سفر جديدة من شأنه تخفيف األعباء الب مشفوعة

 جوازات والمالحون الركاب ميقدّ  أن بصيغتها الحالية على ما يلي: "بعد 55-3 القياسية القاعدةتنص و   2-4

 إال - الوثائق تلك يعيدوا أن المعنيين الموظفين العموميين على يجب للفحص، فردية بصورة األخرى الرسمية سفرهم ووثائق سفرهم

هذا االقتراح هو  ومسوغجوازات سفرهم" و"الرسمية األخرى". " يت  حذف عبار  وُيقترح .فحصها فور -ة خاص فردية حاالت في
تغيير تعديل تحريري يتمثل في  الرغبة في توحيد صيغة القواعد والتوصيات الدولية وتبسيطها. وهذا التعديل هو في الواقع

جوازات السفر  التي تشملعبارة "وثائق سفرهم"  بحيث تحل محلهاعبارة "جوازات سفرهم ووثائق سفرهم الرسمية األخرى" 
 ووثائق السفر الرسمية على حد سواء.
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 قيوداً  تفرض التي المتعاقدة للدول ينبغي — توصيةما يلي: "على بصيغتها الحالية  47-6التوصية تنص و   2-5

 عند المسافرين حوزة في التي األجنبية العمالت مبالغ توضح شهادات تصدر أن األخرى الدول عمالت تصدير أو استيراد على

 أن كما الدولة. مغادرة الشهادات قبل تلك تقديم عند أدخلوها التي العمالت معهم يحملوا بأن المسافرين لهؤالء تسمح وأن دخولهم،

از و تعديل هذا النص عن طريق حذف عبارة "ج وُيقترح ."الغرض نفس يخدم السفر وثيقة أو السفر جواز على العملة إثبات
في توحيد صيغة القواعد والتوصيات الدولية وتبسيطها. وهذا التعديل هو في الواقع الرغبة هو هذا االقتراح  سوغمو "أو السفر

شهادة تبين إصدار الذي يؤديه غرض نفس ال يخدمقد على وثائق السفر  مبالغ العمالتيشير إلى أن إثبات  تعديل تحريري
 .هذه المبالغ

مكن استخدامه في الحاالت المتعلقة بوثائق السفر التدليسية أو نموذج كتاب ي   (2) 9المرفق يتضمن و   2-6
من الملحق. ويشير  7-5 القياسية وفقًا للقاعدة سل موالتي ت   ،مها محتالونفة أو المزورة أو الوثائق الصحيحة التي يقدّ المزيّ 

عبارة "جواز السفر" الواردة  إبدال م  من ث   وُيقترحعبارة "جواز السفر". رد في مضمونه تعنوان الخطاب إلى وثائق السفر بينما 
عنوان  اتساقو  اللغوية الحرص على توحيد الصياغةهو هذا االقتراح  سوغمو في مضمون الخطاب بعبارة "وثيقة السفر". 

 جميع أنواع وثائق السفر.فيما يخص يمكن استخدامه  بواإلشارة إلى أن الخطا مضمونهمع الخطاب 
قائمة بالوزارات والهيئات  "،"نموذج برنامج وطني للتسهيالت المعنون 12المرفق  من 1-3الفقرة  ترد فيو   2-7

سلطات  ال"سلطات إصدار جوازات السفر والتأشيرات"  تشملالتي ينبغي أن تشارك في البرنامج الوطني للتسهيالت، و 
ل عبارة "جوازات السفر" بعبارة "وثائق السفر". تعديل الخطاب بحيث ت بدّ  م  من ث   وُيقترح"إصدار وثائق السفر" بصفة عامة. 

البرامج  ركة فيعداد الجهات المشابإصدار وثائق السفر في  المعنيةالسلطات  جميعإدراج ضمان هو هذا االقتراح  سوغمو 
 الوطنية للتسهيالت.

قابلة لكل مادة ممهام تنفيذية  "نموذج برنامج وطني للتسهيالت"المعنون  12من المرفق  4الفقرة ترد في و   2-8
إشارة إلى "جوازات السفر ووثائق السفر  23مهام تنفيذ المادة  إحدى رد فيتبالتسهيالت. و  المتعلقةمن مواد اتفاقية شيكاغو 

هو هذا االقتراح  سوغمو . وحذف ما تبقى من العبارة السفر" وثائقعبارة " باإلبقاء على المعنيةتعديل المهمة  وُيقترحاألخرى". 
 معًا. إلى المصطلحينلإلشارة  ضرورةغة اللغوية، ألن جواز السفر هو وثيقة سفر وبالتالي ال اضمان االتساق في الصي

 التوصية -3

في  والمبينةلنظر في التعديالت المقترحة على الملحق التاسع إلى ا م  ي دعى فريق خبراء التسهيالت من ث    3-1
 مرفق هذه الوثيقة.

— — — — — — — — 
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 المرفق
 

 الملحق التاسع كما يلي: يعدَّل

 وأمتعتهم األشخاص ومغادرة دخول — الثالث الفصل

...... 

 إلصدار أو وثائق السفر الجوازات إصدار طلبات الستالم للجمهور مفتوحة مرافق إنشاء المتعاقدة للدول ينبغي — توصية 3-15

 .تلك وثائق السفر الجوازات

 أو تجديدها أو وثائق السفر الجوازات إصدار طلبات لتقديم بالشفافية تتسم إجراءات وضع المتعاقدة الدول على يجب 3-16

 .الطلبات تلك يقدموا أن المحتمل من الذين لألشخاص الطلب عند متاحة شروطها تصف التي المعلومات تجعل أن ويجب تبديلها،

...... 

 التأشيرة، صالحية مدة انتهاء قبل انتهت قد الزائر وثيقة سفر سفر جواز صالحية فيها تكون التي الحاالت في — توصية 3-53

وثيقة   السفر جواز إليها متقدّ  يقدم عندما صالحيتها انتهاء تاريخ حتى التأشيرة قبول مواصلة التأشيرة التي أصدرت للدولة ينبغي
 .للزائر  السفر الجديدة

...... 

 الموظفين على يجب للفحص، فردية بصورة األخرى الرسمية سفرهم وثائقو  سفرهم جوازات والمالحون الركاب ميقدّ  أن بعد 3-55

 .فحصها فور — خاصة فردية حاالت في إال — الوثائق تلك يعيدوا أن المعنيين العموميين

...... 

 بالحركة المتعلقة والخدمات التسهيالت—  المطارات الدولية — السادس الفصل

...... 

 شهادات تصدر أن األخرى الدول عمالت تصدير أو استيراد  على قيودا تفرض التي المتعاقدة للدول ينبغي — توصية 6-47

 التي العمالت معهم يحملوا بأن المسافرين لهؤالء تسمح وأن دخولهم، عند المسافرين حوزة في التي األجنبية العمالت مبالغ توضح

 .الغرض نفس يخدم السفر وثيقة أو السفر جواز على العملة إثبات أن كما .الدولة مغادرة الشهادات قبل تلك تقديم عند أدخلوها

...... 
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 الدخول من الممنوعين األشخاص بإعادة المتعلقة الوثائق ألشكال مقترح نموذج  - 9 المرفق

 (7-5ند الب نظرأ) محتالون يقدمها التي الوثائق المزورة أو أو المزيفة أو التدليسية السفر بوثائق المتعلق الكتاب

...... 
 الشخصية تحقيق بطاقة أو ةالمزيف/ةالمدلس/ةالمزور  وثيقة السفر السفر جواز من نسخة فوتوغرافية بهذا مرفق

 محتالون. يقدمها التي الشخصية بطاقة تحقيق/وثيقة السفر السفر جواز أو المزيفة/المدلسة/المزورة
 رقم الوثيقة:

 الدولة المصدرة للوثيقة:
 أنه: يزعم شخص بواسطة أعاله الوثيقة خدمتاست  

 اللقب:
 االسم أو أسماء الشهرة:

 تاريخ الميالد:
 مكان الميالد:

 الجنسية:
 اإلقامة:

 .والدولة( المدينة الرحلة( من )اسم )رقم الرحلة على المطار( )اسم مطار )التاريخ( إلى  بتاريخ وصل الشخص هذا
...... 
...... 

 للتسهيالت وطني برنامج نموذج —  12 المرفق
...... 

 واإلدارة التنظيم -3

معًا.  الهيئتين أو أو وزارة النقل المدني سلطة الطيران عاتق على للتسهيالت الوطني البرنامج عن الرئيسية المسؤولية تقع 3-1
 :مثل األخرى الهيئات أو الفعالة للوزارات المشاركة يتطلب البرنامج هذا أن نجاح إال

  الهجرة    الجمارك

 التأشيرات/وثائق السفر السفرجوازات سلطات إصدار    الخارجية الشؤون

 العامة الصحة   البيئة/الزراعة

 الهوية بطاقات إصدار سلطات  المخدرات ومكافحة األمن
 الصحي الحجر    السياحة

...... 

 

صورة فوتوغرافية 
 إذا كانت متوفرة
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 للتسهيالت وطني برنامج إنشاء -4

...... 

 التنفيذ مهام شيكاغو اتفاقية متطلبات
......  

 والهجرة الجمارك إجراءات — والعشرون الثالثة المادة
 ممكنا تراه الذي الحد إلى تضع، بأن متعاقدة دولة كل تتعهد
 المتعلقة والهجرة لجماركإجراءات ا العملية، الوجهة من

 أو رقرّ ت   قد التي العمل ألساليب طبقاً  الدولية الجوية بالمالحة
 ... .االتفاقية هذه بمقتضى آلخر وقت من بها يوصى

 إلجراءات المالئم، النحو على والتعديل، اإلنشاء -
 مع لمواءمتها في المطارات قةوالهجرة المطبّ  الجمارك

 في عليها الدولية المنصوص القواعد والتوصيات
 .التاسع الملحق

 وثائقلو  السفر لجوازات الوطني اإلصدار وتأييد دعم -
 في المحددة يكاواإل مواصفات بموجب األخرى السفر
 .آليا المقروءة السفر وثائق -Doc 9303  الوثيقة

......  

- انتهى -


