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  والثالثونخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة ال
 اللجنة االقتصادية

 التسهيالت :٢٩  رقمالبند

 تقرير من المجلس عن التعاون الدولي لحماية
 أمن وسالمة جوازات السفر ووثائق السفر األخرى

 ملخص
تقدم هذه الوثيقة تقريرا بشأن التقدم المحرز منذ انعقـاد الـدورة الثالثـة والثالثـين                

لجمعية العمومية في اطار التدابير التي اتخذها المجلس لمساعدة الدول في الحفـاظ             ل
 .على سالمة وأمن جوازات السفر ووثائق السفر األخرى

 .٤ الجمعية العمومية في الفقرة االجراء المعروض علىيرد 

 المراجع
Doc 9798 ، ٣٣الدورة (تقرير اللجنة االقتصادية( 
Doc 9790عية العمومية سارية المفعول، قرارات الجم 
Doc 9303جوازات السفر المقروءة آليا ، 

 ةـمقدم -١

، قدم المجلس تقريرا بشأن التقـدم الـذي   ٢٠٠١عند انعقاد الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية في عام      ١-١
زويـر جـوازات السـفر، كمـا هـو       أحرزته االيكاو منذ انعقاد الجمعية العمومية السابقة لتعزيز فاعلية التدابير لمكافحة ت           

 .A32-18منصوص عليه في القرار 

وقد أخذت الجمعية العمومية علما بأن النشاطات الرئيسية لاليكاو في دعم ما ورد في ذلك القـرار تتصـل                    ٢-١
ق وتحديـد   بتحديد مواصفات وثائق السفر المقروءة آليا، بما في ذلك توفير التدابير األمنية الدنيا عند انتاج مثل هذه الوثـائ                  

.   المواصفات الناشئة الدراج تكنولوجيا القياس البيولوجي في وثائق السفر المقروءة آليا للتحقق من الهويـة بواسـطة اآللـة        
 التسـهيالت وقد أخذت الجمعية العمومية علما أيضا ببعض التعديالت المدخلة على القواعد والتوصيات للملحق التاسـع ـ   

 .ء التسهيالت بهدف تعزيز التعاون بين الدول األعضاء لمكافحة تزوير الجوازاتالتي قد أوصى بها فريق خبرا

بيان موحد لسياسات االيكاو    : A33-19قرار  ال في   A32-18وافقت الجمعية العمومية على ادراج نص القرار         ٣-١
واصلة األعمـال لمكافحـة     ، للطلب من المجلس والدول المتعاقدة م       الثالث القسم،  )د(الثابتة في مجال النقل الجوي، المرفق       

 .تزوير الجوازات
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 تقرير عن االجراءات التي اتخذت بعد الدورة -٢
 الثالثة والثالثين للجمعية العمومية

ويرد أدناه وصف لالنجازات التي      .قد أنجز تقدم ملحوظ منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية           ١-٢
 .حققت لغاية اآلن

 لسفر المقروءة آليامواصفات جديدة لوثائق ا ٢-٢

الحجم األول والثاني لوثائق السـفر  ، نشرت االيكاو الطبعة الثانية للجزء الثالث ـ  ٢٠٠٢ي شهر فبراير ـف ١-٢-٢
ت المواصفات الجديـدة المتعـددة اضـافة    ـوتضمن . وثائق السفر المقروءة آليا بعنوان Doc 9303ن الوثيقة ـ مالرسمية

بهدف اضافة، لكـن دون االستعاضـة       ) ICs(ل الرموز المشفرة أو الدوائر المتكاملة       تكنولوجيات جديدة لتخزين البيانات مث    
المقروءة آليا لرموز التمييز الضوئي ولتتضمن الصور البيولوجية المشفرة للتحقق من الهوية، وللتأكـد   االلزامية  الخانة  عن،  

 .من صحة المهام بهدف تعزيز أمن وثائق السفر المتوفرة في شكل بطاقة

جـوازات   بعنوان Doc 9303، نشرت الطبعة الخامسة من الجزء األول من الوثيقة ٢٠٠٣شهر فبراير في  ٢-٢-٢
جديد بشأن القواعد القياسية األمنية الدنيا، قد أعلمت بموجبهـا          " ملحق اعالمي "وتضمنت هذه النسخة    .  السفر المقروءة آليا  

يمكن أن تدرج في اطار وثائق السفر المقروءة آليـا، وذلـك       الدول والمنظمات المصدرة لجوازات السفر بمعالم األمن التي         
لتوفير حماية معقولة من مخاطر التزوير والتالعب غير الشرعي والنسخ غير الشرعي أو اصدار الوثائق بصـورة غيـر                   

 بهـدف  ويشار في مرفق جديد آخر الى استخدام الدوائر المتكاملة بدون اتصال في جوازات السفر المقروءة آليـا              .  شرعية
 .التكيف مع صور القياس البيولوجي

 فـي  التأشـيرات المقـروءة آليـا    ـ  Doc 9303من المتوقع نشر الطبعة الثالثة للجزء الثاني من الوثيقـة   ٣-٢-٢
كما تم عند تنقيح الجزأين األول والثالث، ستنص الطبعة الجديدة للجزء الثاني على ضرورة التحقق من الهوية                 .  ٢٠٠٤ عام

باالضافة الى ذلـك، سـيتم اظهـار        .  مقروءة آليا وسيتم تحديد المعالم الهيكلية المعينة لتعزيز أمن الوثيقة         في التأشيرات ال  
شرط بأن يتم تحديد شخص واحد على كل تأشيرة وفرض خانة           : تغييرين في السياسة فيما يتعلق بمواصفات جديدة أال وهي        
.   لحامل التأشيرة أو معلم آخر للتحقـق مـن الهويـة           فيها مسيةالزامية في شكل التأشيرات المقروءة آليا الظهار صورة ش        

 .والهدف من هذه التغييرات ردع اساءة استخدام التأشيرات من جانب أي شخص غير الحامل المشروع لها

 التحقق من الهوية بواسطة وسائل القياس البيولوجي ٣-٢

 للمجموعة االستشـارية المعنيـة    توصية من أربعة أجزاء    لجنة النقل الجوي     اعتمدت،  ٢٠٠٣في شهر مايو     ١-٣-٢
الدراج معلومات التحقق من الهويـة بالقيـاس البيولـوجي فـي         " بمشروع عالمي متسق  "بوثائق السفر المقروءة آليا تتعلق      

واختير في المشروع الوجه كوسيلة للقيـاس البيولـوجي         . جوازات السفر المقروءة آليا ووثائق السفر المقروءة آليا األخرى        
بصمة والحدقة كقياسين ثانويين للقياسات البيولوجية، وتضمن المشروع أيضا استخدام الدائرة المتكاملـة بـدون      األساسي وال 

اتصال كوسيلة لتخزين صور القياس البيولوجي، وهيكلية منطقية للبيانات لبرمجة الدائرة المتكاملة وهيكلية معدلـة للمفتـاح      
 .من التالعب بها بصورة غير مشروعةالعام لحماية البيانات في الدائرة المتكاملة 

بواسطة مبادرة االيكاو هذه، تستطيع الدول األعضاء االستفادة من المواصفات واالرشادات التي تحتاج اليها               ٢-٣-٢
لتنفيذ نظام على صعيد عالمي يكون قابال للتشغيل البيني بهدف التحقق من الهوية في وثائق السفر المقروءة آليـا، ال سـيما          

وتقدم التفاصيل الفنية للمشروع في التقارير الفنية األربعة وهي تُطور لتصـبح مواصـفات              .  ر المقروءة آليا  جوازات السف 
 .Doc 9303تدرج الحقا في الوثيقة 
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 االرشادات بشأن اصدار جوازات السفر ٤-٢

لتعزيز أمن جوازات السفر وسالمتها وضع فريق ليون وروما لمجموعة الدول الثماني والتي تضم خبـراء                 ١-٤-٢
من المجموعة االستشارية الفنية المعنية بوثائق السفر المقروءة آليا أساليب عمل موصى بها لتعزيز أمن عمليتـي معالجـة                   

وعلى أسـاس   .  هدف ردع االصدار غير المشروع والتزوير     واصدار وثائق السفر المقروءة آليا وجوازات السفر األخرى ب        
توصية صدرت عن المجموعة االستشارية الفنية، ستنشر االيكاو أساليب العمل الموصى بها هذه كمواد ارشادية وسـتروج                 

 .لتنفيذها

 قواعد وتوصيات الملحق التاسع ٥-٢

الملحق التاسع للتشديد علـى توحيـد       اعتمد المجلس تعديالت الدخالها على القواعد القياسية والتوصيات في           ١-٥-٢
وثائق السفر قياسيا كما اعتمد المجلس قاعدة قياسية جديدة تفرض اصدار جواز سفر منفصل لكل شخص وقد نشرت هـذه                    

 .٢٠٠٢التعديالت في الطبعة الحادية عشرة من الملحق في شهر يوليو 

اعتمـاد  توصيات ب ) ١/٤/٢٠٠٤ الى   ٢٢/٣القاهرة من   ( شعبة التسهيالت في دورتها الثانية عشرة        أصدرت ٢-٥-٢
 :م أخرى لتعزيز أمن وثائق السفر، وتتضمن ما يليأحكام جديدة ورفع من مستوى أحكا

موعد  البلدان المتعاقدة في اصدار جوازات سفر مقروءة آليا في           ة تنص على أن تبدأ    قاعدة قياسية جديد   )أ
 .) جوازات سفر مقروءة آليااهراصدا دولة متعاقدة عن ١٠١ حالياأبلغت  (١/٤/٢٠١٠أقصاه 

 بتحديث سمات األمن فـي النسـخ الجديـدة    صورة منتظمةشرط ينص على أن تقوم الدول المتعاقدة ب       )ب
التي تم فيها تغيير هذه     كشف الحاالت   ل لوثائق السفر لديها، بهدف حمايتها من سوء االستخدام وتسهيال        

 .الوثائق أو نسخها أو اصدارها بشكل غير مشروع
كـيال  ة بغيـة    وعشـر م على استحداث واصدار وثائق السفر بطريقة        ضوابطلتزام من الدول لوضع     ا )ج

 .يتعرض مخزونها للسرقة وكيال يساء استخدام وثائق السفر حديثة االصدار
ومترية في جوازات السفر المقـروءة آليـا، والتأشـيرات        ية بأن تدرج الدول البيانات البي     اصدار توص  )د

 . سمية األخرىووثائق السفر الر

 دعم من المنظمات الدولية األخرى ٦-٢

تم االعتراف بالدور الريادي لاليكاو في هذا المجال، وقد تم دعم هذا الدور باجراءات وقـرارات اتخـذتها                   ١-٦-٢
 :مؤخرا منظمات أخرى، ال سيما التدابير التالية

 يجبر كـل الـدول أن       الذي) ٢٠٠١عام   (١٣٧٣القرار الصادر عن مجلس األمن لألمم المتحدة رقم          )أ 
تمنع حركة االرهابيين عن طريق الضوابط الفعالة على الحدود ومراقبة اصدار وثائق السـفر، ومـن            

ترصد لجنة  .  خالل، التدابير للحؤول دون التزوير وتزييف وثائق السفر واالستخدام غير الشرعي لها           
 . امتثال الدول لهاألمم المتحدة المعنية بمكافحة االرهاب تنفيذ هذا القرار وتقيم

تطالب خطة عمل اللجنة القائمة بين الدول األمريكية لمكافحة االرهـاب والتابعـة لمنظمـة الـدول                  )ب 
 .األمريكية الدول األعضاء فيها أن تتخذ االجراءات للتأكد من نوعية وثائق الهوية والسفر
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 لتوحيد شكل   ١٩٩٥ت في عام    ، عدلت المفوضية األوروبية الئحتها التي صدر      ٢٠٠٢في شهر يونيو     )ج 
تأشيرات السفر باعتماد مواصفات الدراج صورة شمسية واسم حامل التأشيرة بهـدف تعزيـز أمـن                
تأشيرات السفر لالتحاد األوروبي، وسعت بالتالي الى جعل هذا الشكل متسقا مع ما يحدده الجزء الثاني         

 . الصادرة عن االيكاوDoc 9303من الوثيقة 
، اعتمدت منظمة العمل الدولية شكال قياسيا لوثيقة تحديد هوية المالحين علـى             ٢٠٠٣و  في شهر يوني   )د 

 .Doc 9303أساس الوثيقة الصادرة عن االيكاو 
 (    اعتمدت المفوضية األوروبية اطارا قانونيا الدراج وسائل القياس البيولوجي فـي            ٢٠٠٣في سبتمبر ،

وان النهج الـذي    .  ريح االقامة لألجانب في أراضيها    األشكال الموحدة للتأشيرات الخاصة بها في تصا      
 .اعتمدته المفوضية األوروبية متوائم بشكل كبير مع المشروع الصادر عن االيكاو

، قرر مجلس الوزراء التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا أن كـل الـدول   ٢٠٠٣في شهر نوفمبر     ) و
 االيكـاو لوثائق السفر المقـروءة آليـا وتـدابير         المشاركة في المنظمة ينبغي لها أن تنفذ مواصفـات       

أمـن وثائق السفر باالضافة الى التوصيات لمعالجة الجوازات واصدارها كمـا هـي مـذكورة فـي                  
 . أعاله١-٤-٢ الفقرة

 هذه الفترة الثالثية مسـاعدة      وال ط قياسيتوحيد ال ل ل  التابع للمنظمة الدولية   ختصمواصل الفريق العامل ال    )ز
يـة  على تطوير مواصـفات االيكـاو الفن  ليا فنية المعنية بوثائق السفر المقروءة آ   االستشارية ال  المجموعة

 .للتوحيد القياسي هذه المواصفات القراراها باعتبارها قواعد قياسية خاصة بالمنظمة الدولية تجهيزو
 ١ اآلثار المالية لالجراء المقترح -٣
، التسـهيالت، مـن مشـروع الميزانيـة         ٨-٣حة بموجب البرنامج    ال تنص موارد الموظفين القائمة والمتا      ١-٣

. ليا الى الحـد المطلـوب  ير وتنفيذ وثائق السفر المقروءة آ  على مواصلة العمل بشأن تطو     ٢٠٠٧-٢٠٠٥البرنامجية للفترة   
وعليه، فان مواصلة هذا العمل سـيتوقف جزئيـا علـى             .وهناك عجز يصل الى منصب واحد تخصصي بالتفرغ الكامل        

 .التبرعات في آلية أمن الطيران

  الجمعية العموميةاالجراء المعروض على -٤
 :يرجى من الجمعية العمومية أن تقوم بما يلي ١-٤

أن تأخذ علما بالتقدم المحرز منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية فيما يتعلق باألعمـال                )أ 
الحفاظ على سالمة وأمن جـوازات السـفر ووثـائق السـفر            التي نفذها المجلس لمساعدة الدول في       

 .األخرى
في هذا المجال على سـبيل األولويـة   مواصلة األعمال أن يوافق بأنه ينبغي للمجلس والدول األعضاء      )ب 

 .القصوى
 ـ انتهـى ـ

                                            
تعتمد األموال المخصصة لهذا االجراء المقترح على وس . المقدر لالجراء المقترح المالي األثر الى  فقط هو االشارةالوثيقةالغرض من تقديم هذه      1

 . أقرتها الجمعية العمومية التي ٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥الشكل النهائي للميزانية البرنامجية للمنظمة للفترة 


