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 (FALP)ء التسهيالت فريق خبرا
 تاسعالاالجتماع 

 7/4/2016إلى  4 ،ليامونتر

 التاسعتعديالت على الملحق : من جدول األعمال 3البند 
 9-3التوصية  :ق التاسعحلالتعديالت المقترحة على الم

 (األمانة العامةمقدمة من  ورقة)

 الموجز
 ضمنًا أدناه. 6-2إلى  3-2لألسباب المبّينة في الفقرات من  9-3التوصية  تعديل الورقةهذه  قترحت

 :فريق خبراء التسهيالت على ةالمعروض اتاإلجراء
في هذه الورقة والموافقة على تعديل المحلق  الت النظر في االقتراح الواردفريق خبراء التسهيُيرجى من 

 على النحو المبّين في المرفق. التاسع

 المقدمة -1

أنه قد يكون من الضروري  إلى (2012، أكتوبر FALP/7االجتماع السابع لفريق خبراء التسهيالت ) أشار 1-1
على وضع أحكام جديدة.  بقدر التركيز القائمة (SARPs)التوصيات الدولية و القواعد  تحديث على ةفمكثّ  بصورةالتركيز 

بين فريق خبراء التسهيالت والهيئات الفنية األخرى مثل المجموعة االستشارية الفنية المعنية  منافع زيادة التعاون أيضاً ونوقشت 
وهكذا استهلت هذه المجموعة والمجموعات الفرعية المنبثقة عنها ومجموعة عمل . (TAG/MRTD)بوثائق السفر المقروءة آليًا 

، بالتعاون مع مجلس دليل اإليكاو للمفاتيح (ICBWG)وعة عمل التنفيذ وبناء القدرات ومجم (NTWG)التكنولوجيات الجديدة 
فيما والمتعلقة بوثائق السفر من أجل النظر  التاسعالمدرجة في الملحق  التوصيات الدوليةو القواعد استعراض  ،(PKD)العامة 

 .ما هو قائم منها أو تعديلجديدة  قواعد وتوصيات دولية إذا كان يتعين وضع

لى تقديم عدة مقترحات بشأن إاالستشارية الفنية المعنية بوثائق السفر المقروءة آليًا المجموعة ت نتائج أعمال وأدّ  1-2
فريق خبراء التسهيالت وذلك في االجتماع الثامن ل ،بخصوص وثائق السفر إدخال تعديالت على القواعد والتوصيات الدولية

((FALP/8) وأدت هذه المقترحات إلى اعتماد المجلس، 2014، نوفمبر .) جديدة أو  دولية، قواعد وتوصيات 2015في يونيو
عملها  مجموعة عمل التنفيذ وبناء القدرات واصلت، وفي غضون ذلك. التاسعفي الملحق  تعديل ما هو قائم منها إلدراجها

وكان من المفروض في األحوال العادية عرض هذا االقتراح أواًل . الملحق من 9-3تعديل التوصية ل ًا إضافياً اقتراحت وأعدّ 
للمجموعة االستشارية الفنية المعنية ببرنامج اإليكاو لتحديد  (1/4/2016إلى  30/3من ، TAG/TRIP-1) االجتماع األول على

نظرًا ولكن، . لينظر فيه خبراء التسهيالت فريقإلى  )التي ُشّكلت حديثًا( لينظر فيه ويوافق عليه قبل تقديمه هوية المسافرين
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، لتقديم 22/2/2016 ، وهوالواحد تلو اآلخر، فإن الموعد النهائي الذي حددته األمانة العامة ناجتماعين ُيعقدإلى أن اال
 المعنية ببرنامجلمجموعة االستشارية الفنية ا اجتماع ندون تمكّ  حالاألوراق إلى االجتماع التاسع لفريق خبراء التسهيالت قد 

وافقت األمانة  . وبناء عليهمجموعة عمل التنفيذ وبناء القدراتمن النظر مسبقًا في مقترحات  اإليكاو لتحديد هوية المسافرين
 .فريق خبراء التسهيالتمباشرة إلى  9-3التوصية ب االقتراح المتعلق العامة، بداًل من ذلك، على تقديم

 المناقشة -2
مت األمانة (، قدّ 1/4/2004إلى  22/3، من القاهرة، (FAL/12)الثانية عشرة لشعبة التسهيالت )في الدورة  2-1

في جوازات  البيانات البيومتريةلتعزيز استخدام  التالية جديدةالتوصية ال اقتراح تنتضمّ التي  FAL/12-WP/3العامة ورقة العمل 
وثائق السفر في  البيانات البيومترية درا قة إلمنسّ وضع خطة عالمية  على السفر المقروءة آليًا، تماشيًا مع موافقة اإليكاو

في وثائق سفرها البيانات البيومترية ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع  –توصية. ، ويرد االقتراح على النحو التالي: "المقروءة آلياً 
منطقة القراءة االختيارية لخزن البيانات الستكمال  وذلك باستخدام تكنولوجيا واحدة أو أكثر من التكنولوجيات ،المقروءة آلياً 

 ".، وثائق السفر المقروءة آليًا )سلسلة(Doc 9303كما هي محددة في الوثيقة اآللية 

األمانة العامة  همتقدّ الذي قتراح االطت الضوء على سلّ  اعتمدت شعبة التسهيالت توصيةً  ،وبعد نقاش مطّول 2-2
. وُأدرجت غير قائمة على التماس متكاملة دائرةوتخزينها في  البيومتريةبيانات الاختيار بعض  عن ةإعالميّ مشفوعًا ببيانات 

ينبغي للدول  –توصية في الملحق التاسع. وتنص هذه التوصية على ما يلي: " 9-3 رقمها توصية جديدةفي نهاية المطاف 
آليًا وتأشيراتها وغيرها من وثائق السفر الرسمية، وذلك المتعاقدة أن تضع البيانات البيومترية في جوازات سفرها المقروءة 

باستخدام تكنولوجيا واحدة أو أكثر من التكنولوجيات االختيارية لخزن البيانات الستكمال منطقة القراءة اآللية كما هي محددة 
المتكاملة هي  السليكونية للدائرة . والبيانات المطلوبة المخزونة في الخليةوثائق السفر المقروءة آلياً  ،Doc 9303في الوثيقة 
البيانات التي تحتوي عليها منطقة القراءة اآللية زائدة الصورة الفوتوغرافية  ت المطبوعة على صفحة البيانات، أينفس البيانا

الرقمية. وتكون صورة )صور( بصمات األصابع و/أو صورة )صور( القزحية قياسات بيولوجية اختيارية بالنسبة للدول 
تعاقدة الراغبة في استكمال صورة الوجه بقياس بيولوجي آخر في جواز السفر. وتقوم الدول المتعاقدة التي تدمج بيانات الم

، ومبرمجة وفقاً ISO/IEC 14443بيومترية في جوازاتها المقروءة آليًا بخزن البيانات السليكونية للدائرة المتكاملة، امتثااًل للقاعدة 
 ".دته اإليكاوي الذي حدّ لهيكل البيانات المنطق

البيانات  واصفات فنية إلدرا مالمجموعة االستشارية الفنية المعنية بوثائق السفر المقروءة آليًا  دتحدّ و  2-3
 ةالسابع الطبعةوترد حاليًا هذه المواصفات في  وغيرها من وثائق السفر الرسمية. البيومترية في جوازات السفر المقروءة آلياً 

تأشيرات. وخلصت مجموعة عمل الفي  إدرا  البيانات البيومتريةفر مواصفات خاصة باومع ذلك، ال تتو . Doc 9303للوثيقة 
، وبعد أن أمضت عدة سنوات في العمل Doc 9303مواصفات الوثيقة  ، وهي المجموعة المعنية بوضعالتكنولوجيات الجديدة

"التأشيرات يسمى خاصة بالسياسات بشأن ما  مواصفات ومواد إرشاديةر عمليًا التوصل إلى هذه المسألة، إلى أنه يتعذّ على 
في نظام "حكومة يندر  طلبات على اإلنترنت،  تقديمل ًا متكامالً نظام بوصفها، هذه التأشيرات وُينظر إلى اإللكترونية".

الستحقاقات على اإلنترنت. إلكترونية" حيث يتمكن المواطنون من التفاعل مع الهيئات الحكومية والحصول على الخدمات وا
 على ملتغالبًا ما تش وتقييم للمخاطرمراقبة آلية تأشيرات ال ، ُتعدّ مجموعة عمل التكنولوجيات الجديدةومن وجهة نظر 

مجموعة عمل التكنولوجيات الجديدة . وُتصّر لبيانات البيومتريةللحصول على وثائق إضافية، أو التقاط لمقابالت، أو طلبات 
 خاصة بكل دولة من الدول. على األرجحالحلول  تظلّ و على أنه ال توجد طريقة واحدة لمعالجة ذلك 
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غير  متكاملة دوائر شرائحعلى تحتوي يرات صدر الدول تأشوباإلضافة إلى ذلك، من غير الموصى به أن تُ  2-4
ذلك، فإن مجموعة  وفضاًل عنب في حدوث تداخل مع الشريحة الموجودة في وثيقة السفر. ، ألنها قد تتسبّ قائمة على التماس

 تأشيرات خرو  تحتوي على شرائح إلكترونية. ليست على علم بأي دولة أصدرت عمل التنفيذ وبناء القدرات

بيانات البإدرا   وصيالجملة األولى ت إذ إن من حيث الصياغةبسًا لُ  9-3للتوصية ب الصيغة الحالية وقد تسبّ  2-5
 زء الوصفي للحكم بشأن كيفيةفي الجفتأشيرات وغيرها من وثائق السفر الرسمية؛ ومع ذلك، الفي جوازات السفر و  البيومترية

"بالنسبة للدول المتعاقدة الراغبة في  ما يلي: إذ يرد على سبيل المثالشار سوى إلى جوازات السفر، ال يُ ، هذا األمرتحقيق 
تقوم الدول المتعاقدة التي تدمج بيانات بيومترية في جوازاتها استكمال صورة الوجه بقياس بيولوجي آخر في جواز السفر" و"

التفاصيل  قالمقروءة آليًا بخزن البيانات ...". وبما أن التوصية تخص جميع وثائق السفر المقروءة آليًا، فإنه ينبغي أن ُتطب  
 .فقط على جوازات السفر العلى وثائق السفر المقروءة آليًا كذلك،  هذه التوصية بتنفيذالمتعلقة 

 مفهوم وثائق السفر المقروءة آلياً ًا عندما اسُتحدث كان مفيد ذلكومع أن يًا. وصفًا فن 9-3التوصية ن وتتضمّ  2-6
الشروط الفنية بوضوح بيان ب وصفًا فنيًا في الملحق التاسع. ويرد يعد يتطلّ  لم، فإن اإللمام بالبعد "اإللكتروني" 2004في عام 

 دليل التسهيالت، حسب الضرورة.في إلى هذه الشروط إضافية  إدرا  إشاراتويمكن  ،Doc 9303في الوثيقة 

واجب من خالل حذف التفاصيل الفنية وجعل الحكم  9-3في تعديل التوصية  هذا االقتراح بالتالي يتمثلو  2-7
 لتطبيق على وثائق السفر المقروءة آليًا، بوجه عام.ا

 التوصية -3
على النحو  التاسعتعديل المحلق الرامي إلى  االقتراحفي فريق خبراء التسهيالت النظر َثّم، ُيرجى من  ومن 3-1

 ن في المرفق.بي  المُ 

        
 





FALP/9-WP/4 
Appendix 

 المرفق

 على النحو التالي: التاسعالملحق  عدَّلي  

 دخول ومغادرة األشخاص وأمتعتهم –الفصل الثالث 

...... 

 وغيرها من وتأشيراتها المقروءة آلياً  جوازات سفرهاينبغي للدول المتعاقدة أن تضع البيانات البيومترية في  - 9-3التوصية 
، وذلك باستخدام تكنولوجيا واحدة أو أكثر من التكنولوجيات االختيارية لخزن الرسمية التي تصدرهاً  المقروءة آليا سفرالوثائق 

والبيانات المطلوبة . وثائق السفر المقروءة آلياً  ،Doc 9303البيانات الستكمال منطقة القراءة اآللية كما هي محددة في الوثيقة 
المخزونة في الخلية السليكونية للدائرة المتكاملة هي نفس البيانات المطبوعة على صفحة البيانات، أي البيانات التي تحتوي 
عليها منطقة القراءة اآللية زائدة الصورة الفوتوغرافية الرقمية. وتكون صورة )صور( بصمات األصابع و/أو صورة )صور( 

ت بيولوجية اختيارية بالنسبة للدول المتعاقدة الراغبة في استكمال صورة الوجه بقياس بيولوجي آخر في جواز القزحية قياسا
 السفر. وتقوم الدول المتعاقدة التي تدمج بيانات بيومترية في جوازاتها المقروءة آليًا بخزن البيانات السليكونية للدائرة المتكاملة،

 .، ومبرمجة وفقًا لهيكل البيانات المنطقي الذي حددته اإليكاوISO/IEC 14443امتثااًل للقاعدة 

...... 

 – انتهى -


