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 ء التسهيالتفريق خبرا
 تاسعالاالجتماع 

 7/4/2016إلى  4 ،ليامونتر

 التاسعتعديالت على الملحق : 3البند 

 :ق التاسعحالتعديالت المقترحة على المل

 28-5 القياسية والقاعدة 18-3والتوصية  14-3 القياسية القاعدة

 (األمانة العامةمقدمة من  ورقة)

 الموجز
من الملحق  28-5 القياسية والقاعدة 18-3والتوصية  14-3 القياسية تعديالت على القاعدة الورقةهذه في  قترحت  

 أدناه. 3-2إلى  1-2لألسباب المبّينة في الفقرات من  التاسع
 :فريق خبراء التسهيالت على ةالمعروض اتاإلجراء

على  التاسعق حلالورقة والموافقة على تعديل الم إلى النظر في االقتراحات الواردة في هذه فريق خبراء التسهيالت مدعو  
 النحو المبّين في المرفق.

 المقدمة -1

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

بين فريق خبراء التسهيالت والهيئات الفنية األخرى مثل المجموعة االستشارية الفنية المعنية بوثائق السفر  منافع زيادة التعاون
ت هذه المجموعة والمجموعات الفرعية المنبثقة عنها ومجموعة عمل التكنولوجيات استهلّ وهكذا . (TAG/MRTD)المقروءة آليا  

 ،(PKD)، بالتعاون مع مجلس دليل اإليكاو للمفاتيح العامة (ICBWG)ومجموعة عمل التنفيذ وبناء القدرات  (NTWG)الجديدة 
 مدى الحاجة إلىفي والمتعلقة بوثائق السفر من أجل النظر  التاسعالمدرجة في الملحق  القواعد التوصيات الدوليةاستعراض 

 .لةجديدة أو معدّ  وتوصيات دوليةقواعد 

بشأن إلى تقديم عدة مقترحات المجموعة االستشارية الفنية المعنية بوثائق السفر المقروءة آليا  ت نتائج أعمال وأدّ  1-2
فريق خبراء التسهيالت وذلك في االجتماع الثامن لإدخال تعديالت على القواعد والتوصيات الدولية بخصوص وثائق السفر 

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



 - 2 - FALP/9-WP/3 

 

أوال   االقتراحاتوكان من المفروض في األحوال العادية عرض هذه . الملحق ت علىتعديالدخال إل إضافية ت اقتراحاتوأعدّ 
للمجموعة االستشارية الفنية المعنية ببرنامج  (1/4/2016إلى  30/3/2016، من TAG/TRIP-1) االجتماع األولعلى 

لينظر  فريق خبراء التسهيالتإلى  اقبل تقديمه اويوافق عليه الينظر فيه)التي ش ّكلت حديثا ( اإليكاو لتحديد هوية المسافرين 
 ، وهواألمانة العامةدته الواحد تلو اآلخر، فإن الموعد النهائي الذي حدّ  ناجتماعين ي عقدنظرا  إلى أن اال، . ولكنافيه
لمجموعة ا اجتماع ندون تمكّ  حالقد  (FALP/9)، لتقديم األوراق إلى االجتماع التاسع لفريق خبراء التسهيالت 22/2/2016

مجموعة عمل التنفيذ وبناء من النظر مسبقا  في مقترحات  اإليكاو لتحديد هوية المسافرين االستشارية الفنية المعنية ببرنامج
 .فريق خبراء التسهيالتوافقت األمانة العامة، بدال  من ذلك، على تقديم هذه المقترحات مباشرة إلى  بناء عليه. و القدرات

 المناقشة -2
يجب على الدول المتعاقدة عند إصدار جوازات غير مقروءة " حاليا  على ما يلي: 14-3 القياسية القاعدة تنّص  2-1

وبيانات إصدار الوثيقة ونموذج صفحة البيانات مع مواصفات "الخانات آليا ، أن تضمن تطابق بيانات تحقيق الشخصية 
بعبارات مثل "هذا  ". ويجب ملء "الخانات المقروءة آليا  Doc 9303 الوثيقة البصرية" المنصوص عليها في الجزء الرابع من

ومن  الجواز غير مقروء آليا " أو أي بيانات أخرى لمنع إدخال الرموز المقروءة آليا  في تلك الخانات عن طريق التزوير.
(، التي سابقا   10-3 القياسية )القاعدة 11-3 القياسية القاعدة هذا االقتراح في إطاررات ر  مبوتندرج  .البندهذا حذف  المقترح

فإن األحكام المتعلقة  ولذلك،. جوازات سفر مقروءة آليا  سوى  إصدارعدم  ن على جميع الدول األعضاءعلى أنه يتعيّ  تنّص 
 .غير ضروريةمقروءة آليا " أصبحت  غير بإصدار "جوازات سفر

 :يلي ما على حاليا   18-3التوصية  تنّص  2-2

 عليها يتعين فإنها لألعمال، السفر أو السياحة ألغراض الجوازات بإصدار المتعاقدة الدول تقوم عندما – توصية" 
 وللسفر الرحالت، من محدود غير ولعدد األقل، على سنوات خمس لمدة لالستعمال صالحة الجوازات تلك أن على النص عادة
 .األقاليم أو الدول جميع إلى

 نصحي   فإنه الوقت، مرور مع الجواز صاحب مظهر لتغير ونظرا   المدة، محدودة الوثائق لكون نظرا   – 1 مالحظة 
 .سنوات عشر الجواز صالحية مدة تتجاوز بأال

يمكن أن تكون فترة سريان جوازات السفر الخاصة بالطوارئ والدبلوماسية والمهام الرسمية وغير ذلك  – 2 مالحظة 
 ".األغراض الخاصة أقصر من مدة صالحيتها لالستعمال من جوازات

 على النحو التالي: البندتعديل هذا  المقترح منو  2-2-1
" عندما تقوم الدول المتعاقدة بإصدار الجوازات ألغراض السياحة أو السفر لألعمالينبغي حذف عبارة " ( أ

جوازات السفر تعفي عددا  من أنواع  2أن المالحظة هذا االقتراح ب روُيبر  األولى. " من الجملة تلكوكلمة "
السفر "السياحة أو  تنّوه إلى إنه من غير الضروري اإلبقاء على عبارةمن تطبيق هذه التوصية. ولذا ف

 ألعمال".ل

فإنه يوصى مظهر األطفال،  السريع في تغّيرللنظرا  : "على النحو التالي)جديدة(  3ينبغي إدراج مالحظة  ( ب
ر ".فيما يتعلق بجوازات األطفال صالحية خمس سنواتال ال تتجاوز مدةبأ أن المالحظة ب هذا االقتراح وُيبر 
أسرع بكثير من  هوبما أن تغّير مظهر األطفال و ، حية ال تتجاوز عشر سنوات. ولذلكتقترح مدة صال 1

 األطفال.ب السفر الخاصة جوازات مالحظة بشأن مدة صالحيةإدراج  أيضا   تغّير مظهر الكبار، فإنه ينبغي
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ر الدولة المتعاقدة أن الشخص الذي طلبت من تقرّ حاليا  على ما يلي: "عندما  28-5القاعدة القياسية تنص  2-3
يوما  من تاريخ الطلب، يجب على  30ها ال تستطيع إصدار جواز سفر في غضون أجله وثيقة السفر من بين مواطنيها ولكنّ 

ل ي عد   أن ومن المقترح" هذه الدولة أن تصدر وثيقة سفر عاجلة تشهد بجنسية الشخص المعني وتصلح لعودته إلى تلك الدولة.
رل عبارة "وثيقة السفر" بعبارة "جواز السفر". بحيث ت بد  البند هذا  حالة  تنطبق علىهذا االقتراح بأن القاعدة القياسية  وُيبر 

ن تغيير طريقة التعبير بحيث جواز السفر هو ما ي طلب، ويتعيّ  يكون فمن المفترض أن .له "جواز سفر" ر إصدارمواطن يتعذّ 
 .األمر اتعكس هذ

 التوصية -3
ن في على النحو المبي   التاسعق لحفي مقترحات تعديل المالنظر  من فريق خبراء التسهيالتومن َثّم، ي رجى  3-1

 المرفق.
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 المرفق
 على النحو التالي: التاسعالملحق تعديل 

 دخول ومغادرة األشخاص وأمتعتهم –الفصل الثالث 
...... 

يجب على الدول المتعاقدة عند إصدار جوازات غير مقروءة آليا ، أن تضمن تطابق بيانات تحقيق الشخصية  3-14
 وبيانات إصدار الوثيقة ونموذج صفحة البيانات مع مواصفات "الخانات البصرية" المنصوص عليها في الجزء الرابع من

. ويجب ملء "الخانات المقروءة آليا  بعبارات مثل "هذا الجواز غير مقروء آليا " أو أي بيانات أخرى لمنع Doc 9303 الوثيقة
 .الخانات عن طريق التزويرإدخال الرموز المقروءة آليا  في تلك 

...... 
ا عليهن يتعيّ  لألعمال، فإنهاعندما تقوم الدول المتعاقدة بإصدار الجوازات ألغراض السياحة أو السفر  –توصية  3-18

صالحة لالستعمال لمدة خمس سنوات على األقل، ولعدد غير محدود من  الجوازات تلكعادة النص على أن  على الدول
 الرحالت، وللسفر إلى جميع الدول أو األقاليم.

نظرا  لكون الوثائق محدودة المدة، ونظرا  لتغير مظهر صاحب الجواز مع مرور الوقت، فإنه ينصح  – 1مالحظة  
 بأال تتجاوز مدة صالحية الجواز عشر سنوات.

يمكن أن تكون فترة سريان جوازات السفر الخاصة بالطوارئ والدبلوماسية والمهام الرسمية وغير ذلك  – 2مالحظة  
 أقصر من مدة صالحيتها لالستعمال.من جوازات األغراض الخاصة 

صالحية خمس سنوات فيما البأال تتجاوز مدة ينصح مظهر األطفال، فإنه  السريع في لتغّيرلنظرا   - 3مالحظة  
 األطفال.ب السفر الخاصة بجوازات يتعلق

...... 

 األشخاص الممنوعون من الدخول والمبعدونالفصل الخامس: 
...... 

من بين مواطنيها ولكنها جواز السفر  وثيقة السفرر الدولة المتعاقدة أن الشخص الذي طلبت من أجله عندما تقرّ  5-28
الطلب، يجب على هذه الدولة أن تصدر وثيقة سفر عاجلة يوما  من تاريخ  30ال تستطيع إصدار جواز سفر في غضون 

 ني وتصلح لعودته إلى تلك الدولة.تشهد بجنسية الشخص المع

 – انتهى -


