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 فريق خبراء التسهيالت
 االجتماع الثامن

 ٢٨/١١/٢٠١٤إلى  ٢٤مونتريـال، 

 التاسعالملحق  ت علىمن جدول األعمال: تعديال ٢البند رقم 

العالمية لوثائق السفر المسروقة  نتربولاستعمال قاعدة بيانات اإل 
أثناء عمليات مراقبة الحدود عند الدخول والمغادرة: اقتراح والمفقودة 

 توصية جديدة
  )العامة مقدمة من األمانةورقة (

0Bالموجز التنفيذي 
من أجـل التأكـد مـن صـالحية وثـائق  )SLTD(العالمية لوثائق السفر المسروقة والمفقودة  نتربولحدثت قاعدة بيانات اإلاستُ 

فـي  منتظمـةالسفر عند نقاط مراقبة الحدود. وتحـث قـرارات الجمعيـة العموميـة لاليكـاو الـدول األعضـاء علـى تقـديم تقـارير 
ـــات  ـــى قاعـــدة بيان ـــات جـــوازات الســـفر المســـروقة والمفقـــودة إل ـــولاإلالوقـــت المناســـب عـــن بيان ـــائق الســـفر  نترب ـــة لوث العالمي

. وُسلط الضوء على النقص في استعمال قاعدة البيانـات فـي األيـام التـي تلـت اختفـاء الطـائرة )SLTD(مفقودة المسروقة وال
قاعـدة بيانـات اسـتعمال  توسـيع نطـاق. وبهـدف ٧/٣/٢٠١٤فـي  MH370التابعة للخطوط الجوية الماليزية في رحلتها رقم 

إدخــال تعــديل جديــد علــى الملحــق هــذه الورقــة  فــي قتــرحيُ ، )SLTD(العالميــة لوثــائق الســفر المســروقة والمفقــودة  نتربــولاإل
جـــوازات المســـافرين الـــدوليين مـــن خـــالل مقارنتهـــا بقاعـــدة  التحقـــق مـــنالـــدول األعضـــاء إلـــى لـــدعوة  التســـهيالت –التاســـع 
 البيانات.

 اإلجراء المعروض على فريق خبراء التسهيالت:

عتمـد توصـية جديـدة، كمـا بـأن تُ االقتراح الموصوف في هذه الورقة والتوصية ُيدعى فريق خبراء التسهيالت إلى النظر في 
 .لمرفق، من أجل إدراجها في الملحق التاسعترد في ا

 مقدمةال -١

. وهي تمكن ٢٠٠٢في عام  )SLTD( "العالمية لوثائق السفر المسروقة والمفقودة نتربولقاعدة بيانات اإل"وضعت  ١-١
إنفاذ القوانين من التحقق من صالحية وثيقة سفر معينة في  مسؤولة عن مرخص لهاوهيئات أخرى  نتربولالمكاتب المركزية الوطنية لإل

 .معدودة ثوان

حماية أمن وسالمة جوازات السفر، حثت قرارات الجمعية العمومية لاليكاو الدول  من أجل، و ٢٠٠٧ومنذ عام  ٢-١
ي حينها عن بيانات جوازات السفر المسروقة والمفقودة إلى قاعدة بيانات ف منتظمةاألعضاء التي لم تفعل ذلك بعد على تقديم تقارير 
، في اعتراف ٢٠١٠. وٕاضافة إلى ذلك، حثت الجمعية العمومية في عام )SLTD(اإلنتربول العالمية لوثائق السفر المسروقة والمفقودة 



 - 2 - FALP/8-WP/7 
 

د المتواصل للطيران المدني، الدول األعضاء، من خالل منها بالحاجة إلى تعزيز أمن الطيران في جميع أنحاء العالم وفي ضوء التهدي
باإلبالغ عن وذلك "اإلعالن بشأن أمن الطيران"، على تعزيز التعاون الدولي من أجل التصدي للمخاطر التي تتهدد الطيران المدني، 

 ،التدخل غير المشروع ضد الطيران المدنيالجوازات المسروقة والمفقودة إلى قاعدة البيانات لمنع استخدام وثائق السفر هذه في أفعال 
 .جملة أمور أخرى ضمن

، أيدت الجمعية العمومية في دورتها الثامنة والثالثين استراتيجية برنامج تحديد هوية الركاب ٢٠١٣وفي عام  ٣-١
)ICAO TRIP( ةالخمس اشير في عنصرين من عناصرهتي تال )إلى استخدام  )لبينيأدوات ونظم التفتيش والتطبيقات القابلة للتشغيل ا

ظم تسهيالت نُ  لتعزيز ة لتحديد الهويةمتكامل شبكةكجزء من  )SLTD(اإلنتربول العالمية لوثائق السفر المسروقة والمفقودة قاعدة بيانات 
 لدول األعضاء.في اوأمن الطيران 

أمام لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب في قدمه خالل عرض شامل ، لاليكاو ر األمين العامذكّ ، ٢٥/٤/٢٠١٤وفي  ٤-١
للدول األعضاء على استخدام قاعدة  أمن الطيران ، بتشجيع إعالننتربولاالنتباه إلى التعاون الجاري بين االيكاو واإللتوجيه نيويورك 
 .)SLTD(العالمية لوثائق السفر المسروقة والمفقودة  نتربولاإلبيانات 

 المناقشة -٢

" ال تبحث جميع الدول بطريقة منتظمة في قاعدة البيانات لتحديد ما إذا كان شخص ما يستخدم جواز  لنتربو وفقًا لإل ١-٢
 0F١ سفر مزور".

، برزت مسألة عدم استعمال قاعدة البيانات. ٧/٣/٢٠١٤في  MH370وعقب اختفاء رحلة الخطوط الجوية الماليزية  ٢-٢
لوثائق السفر المسروقة كانا مسجلين في قاعدة بياناتها العالمية  -واحد أسترالي وآخر إيطالي –وأكد اإلنتربول أن جوازي سفر على األقل 

إلى قاعدة  ُأضيفا دق جوازا السفر األسترالي واإليطالي وكانن الرحلة المفقودة. تاستخدما من طرف راكبين على مو  )SLTD(والمفقودة 
نه لم تقم أي دولة بالتفتيش عن الجوازين المسروقين خالل الفترة الفاصلة بين أ إال. ٢٠١٣و ٢٠١٢البيانات بعد سرقتهما في عامي 

جميع  فحصتشرع الحكومات في "عن أمله في أن  نتربولوأعرب األمين العام لإل .MH370إدراجهما في قاعدة البيانات ومغادرة الرحلة 
 1F٢"جوازات سفر الركاب قبل السماح لهم باستقالل الطائرات.

. وفيما يخص بعض جوانب هذه الرحلة MH370، تناول مجلس االيكاو قضية اختفاء الرحلة ١٠/٣/٢٠١٤وفي  ٣-٢
المرتبطة باألمن، ذكر األمين العام لاليكاو بقرارات الجمعية العمومية التي تشجع جميع الدول على تقديم تقارير إلى اإلنتربول عن 

منع استخدام وثائق السفر هذه في أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران الجوازات المسروقة والمفقودة بهدف تعزيز أمن الوثائق و 
أمن الطيران  خالل االجتماع المقبل لفريق خبراءالعام  المدني. وُأبلغ المجلس بأنه في هذا السياق سوف تخضع هذه المسائل لالستعراض

)AVSEC(  برنامج االيكاو للتسهيالت في و)ICAO FAL(. 

، ٢١/٣/٢٠١٤إلى  ١٧، المعقود من )AVSECP/25(لخامس والعشرين لفريق خبراء أمن الطيران وأثناء االجتماع ا ٤-٢
دعي فريق الخبراء إلى مناقشة قضايا أمن الطيران والتسهيالت، وال سيما دور وثائق السفر وأمن الطيران في منع أفعال التدخل غير 

اإلعالم عقب  لأمن وثائق السفر، كما نشر على نطاق واسع في وسائالمشروع ضد الطيران المدني. وأقر فريق الخبراء بأن قضايا 

                                                                 
 .Database-management/SLTD-expertise/Border-http://www.interpol.int/INTERPOL :الرجاء االطالع على الرابط ١
 .media/News/2014/N2014-and-http://www.interpol.int/News-803: الرجاء االطالع على الرابط ٢

http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Border-management/SLTD-Database
http://www.interpol.int/News-and-media/News/2014/N2014-038
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بين فريق خبراء  اً وثيق اً تنسيق إلى اعتماد نهج استباقي يشملناًء عليه، دعا بو  ، تشكل مصدرًا من مصادر القلق.MH370حادث الرحلة 
 وأفرقة خبراء التسهيالت. )AVSEC(أمن الطيران 

إلى  ٢١للفريق االستشاري الفني المعني بوثائق السفر المقروءة آليًا، المعقود من  وخالل االجتماع الثاني والعشرين ٥-٢
٢٣/٥/٢٠١٤ )TAG/MRTD/22( قاعدة بيانات عن الوثائق المفقودة والمسروقة والملغاة إلى  المعلومات، ُألقي الضوء على أهمية تقديم

نظام بيانات اإلنتربول، وكذلك على استخدام أدوات  فياإلنتربول. وأشار ممثل اإلنتربول إلى أن الدول ُتشجع على تحميل البيانات 
قاعدة  اقتراحعلى  )TAG/MRTD(فريق  اتفقاإلنتربول المعدة خصيصًا لموظفي مراقبة الحدود من أجل البحث عن البيانات. وبالتالي، 

عن وثائق السفر المسروقة والمفقودة والملغاة إلى قاعدة بيانات اإلنتربول. ويرد هذا المقترح في الوثيقة المعلومات ة بشأن تقديم جديد
FALP/8-WP/6 اقتراحات تعديل القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بوثائق السفر" بعنوان". 

على الدول  قدرةاإلنتربول. ويتمثل الجانب اآلخر في بيانات يعد أحد جوانب قاعدة  للمعلوماتأن تقديم الدول  إال ٦-٢
وثائق السفر المسروقة والمفقودة  فحصقاعدة البيانات أثناء عمليات مراقبة الحدود عند مغادرة الطائرات ووصولها من أجل  االطالع على

 والملغاة.

يشار إليها في (مؤخرًا في مختلف المحافل التي دارت  اإلنتربولقاعدة بيانات وبالتالي، وفي ضوء المناقشات بشأن  ٧-٢
على الصعيد العالمي في ضوء قرارات الجمعية العمومية لاليكاو قاعدة بيانات  استخدام توسيع نطاقبهدف  )٤-٢إلى  ١-٢الفقرات من 

يضاف إلى الملحق التاسع  ببند FALP/8-WP/6بشأن هذه المسألة، ترى األمانة العامة أنه ينبغي استكمال القاعدة المقترحة في الوثيقة 
 .أثناء عمليات مراقبة الحدود )SLTD(اإلنتربول العالمية الجوازات بمقارنتها بقاعدة بيانات  التحقق منيدعو الدول إلى 

ومن المعترف به، مع ذلك، أنه فيما تقوم الدول بمراقبة الدخول عبر الحدود الدولية، ال تضطلع جميع الدول بعمليات  ٨-٢
 الذي سيدرج في الملحق التاسع شكل توصية، وليس شكل قاعدة ملزمة. البندد المغادرة. ونتيجة لذلك، سوف يتخذ مراقبة عن

الواردة أعاله، بأن يتم تعميم المقترح على  ٣-٢وفي حالة قبول فريق التسهيالت، توصي األمانة العامة في ضوء الفقرة  ٩-٢
 من أجل التعليق عليه. )AVSEC( انأعضاء الفريق االستشاري الفني المعني بأمن الطير 

الذي يهدف إلى مساعدة القطاع الخاص على الكشف عن األشخاص الذين  ”I-Checkit“ووضع اإلنتربول أيضًا برنامج  ١٠-٢
كما  2F٣ السفر.تذاكر من أجل الحصول على خدمات تجارية، من قبيل حجز  )التي أبلغ عن فقدانها أو سرقتها(يستخدمون وثائق السفر 

اإلنتربول. غير أن يدرج في الملحق التاسع من شأنه معالجة مسألة استخدام شركات الطيران لقاعدة بيانات  بندقد يكون من المفيد وضع 
بدأ منذ عهد قريب فقط، وترى األمانة العامة أنه في الوقت الراهن سيكون من السابق ألوانه النظر في إدراج  ”I-Checkit“ اختبار مبادرة

 بشأنها في الملحق التاسع. دبن

 التوصية -٣

، )SLTD( لوثائق السفر المسروقة والمفقودةالعالمية  نتربولاإلتوصي األمانة العامة بإدراج توصية تتعلق بقاعدة بيانات  ١-٣
  كما ترد في المرفق، في الملحق التاسع.

----------  

                                                                 
 screening-document-Checkit/Travel-expertise/I-http://www.interpol.int/INTERPOL: على الرابط الرجاء االطالع ٣

http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/I-Checkit/Travel-document-screening
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 المرفق
 

:الملحق التاسع كما يليُيّعدل   
 

جوازات األفراد المسافرين عن كل دولة متعاقدة، عند نقاط مراقبة الحدود لدى الدخول والمغادرة، تبحث ينبغي أن   - توصية –.. -٣
 ).SLTD(لوثائق السفر المسروقة والمفقودة العالمية  نتربولاإلقاعدة بيانات في دوليًا 

   
 
 

 -انتهى-
 


	الموجز التنفيذي

