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  فریق خبراء التسهیالت
  االجتماع الثامن

  ٢٨/١١/٢٠١٤إلى  ٢٤مونتریـال، 

  التاسع الملحق على التعدیالت  :٢ رقمالبند 

التعدیالت المقترحة على الملحق التاسع: النظام اآللي إلنهاء 
  الهجرةالجوازات و إجراءات 

  )انة(مقدمة من األم

  التنفیذي الموجز
 بعنــوان A38-WP/267 مــن الجمعیــة العمومیــة، قــدمت جمهوریــة كوریــا ورقــة العمــل الثامنــة والثالثــینفــي الــدورة 

وقــد . "الهجــرةو  الجــوازات إلنهــاء إجــراءات قتــراح إضــافة قواعــد وتوصــیات دولیــة مــن االیكــاو بشــأن الــنظم اآللیــةا"
جدیـدة فـي  قواعد وتوصیات دولیةمجلس االیكاو النظر في إضافة من طلب یُ الجمعیة العمومیة على أن  وافقت

. ووافـق المجلـس بـدوره علـى أن تقـوم األمانـة بهـذا العمـل بالتنسـیق مـع فریـق الموضـوعهـذا الملحق التاسع حول 
   خبراء التسهیالت.

  
  التسهیالت: فریق خبراء المعروض علىاإلجراء 

ــ الملحــق التاســع، كمــا هــو موضــح فــي  التعــدیالت المقترحــة علــىدعى فریــق خبــراء التســهیالت إلــى النظــر فــي ُی
  المرفق.

 مقدمةال - ١

ورقة  )٤/١٠/٢٠١٣إلى  ٢٤/٩/٢٠١٣قدمت جمهوریة كوریا إلى الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة ( ١- ١
دولیة من االیكاو بشأن النظم اآللیة إلنهاء إجراءات الجوازات بعنوان "اقتراح إضافة قواعد وتوصیات  A38-WP/267العمل 
). http://www.icao.int/Meetings/a38/Pages/WP_Num.aspxالعام لالیكاو  اإللكتروني(ویمكن ایجاد ذلك في الموقع  والهجرة"

 "النظم اآللیة إلنهاء إجراءاتًا الهجرة، وخصوصو الجوازات وقد لوحظ أن الجهود الدولیة الرامیة إلى التوحید القیاسي إلجراءات 
 .الطیران)أمن من (األالحدود وفي  على اإلجراءاتعنها زیادات كبیرة في كفاءة  تالهجرة" قد نتجو  الجوازات

بأن  في الملحق التاسع یوصى فیها ةأحكام جدید ًا بإضافةاقتراح A38-WP/267ورقة العمل وتضمنت  ٢- ١
 الهجرة.و الجوازات الدول هذه النظم اآللیة إلنهاء إجراءات  تستحدث

http://www.icao.int/Meetings/a38/Pages/WP_Num.aspx
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جدیدة في وتوصیات طلب من المجلس النظر في إضافة قواعد وافقت الجمعیة العمومیة على أن یُ وقد  ٣- ١
 على أن تقوم األمانة بهذا العمل بالتنسیق مع فریق خبراء التسهیالت.الملحق التاسع حول هذا الموضوع. وبدوره وافق المجلس 

  توصیاتال - ٢
الملحق التاسع كما هو موضح في  إلى النظر في التعدیالت المقترحة علىُیدعى فریق خبراء التسهیالت  ١- ٢

 .A38-WP/267ورقة العمل  على ضوء ،١المرفق

 ----------  
    

                                                                 
هي ازدواج للتوصیة  ٥-٤التوصیة في الفقرة : A38-WP/267في ورقة العمل التي وردت یرجى مالحظة أنه في المرفق تم حذف اثنین من االقتراحات  ١

 .في دلیل التسهیالت م ٦- ٤، والتوصیة في الفقرة ٣-٤في الفقرة 
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 المرفق
 
الملحق التاسع كما یلي:دل عّ یُ   
 

تعاریف ومبادئ عامة، الفصل األول  

 
 تعاریف    - ) أ(

الركاب خطوة  عملیات مغادرةویعالج  للتخلیص الذاتي لإلجراءاتنظام به أجهزة  - ظام األلي إلنهاء إجراءات الهجرة الن
 فیها ستخدم. وتُ البیومتريالتشخیص  بإمكانیاتالمزودة ًا السفر المقروءة آلی وثائقالمغادرة من خالل لتحسین إجراءات بخطوة 
  غیر القانونیة، مثل تبادل جوازات السفر.ممكنة لمنع األنشطة طرق أخرى  أي أو البصمةالوجه أو  صورة

  
 عامةمبادئ    -) ب(

من خالل  ت الخاصة بها بشكل یتسم بالكفاءةینبغي للدول األعضاء أن تدیر إجراءات المطارا – توصیة   ٧- ١
  الهجرة.و  الجوازات استحداث أو إعداد نظم آلیة إلنهاء إجراءات

  
  األشخاص وأمتعتهم دخول ومغادرة - الفصل الثالث 

  
 األشخاص غیر المسموح لهم بالدخولمن الموظفین للتعامل مع ًا مالئمًا ینبغي للدول األعضاء أن تخصص عدد –توصیة 

  .ةم اآللیومعالجة أخطاء النظ
  
  

 -انتهى-


