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  فریق خبراء التسهیالت

  االجتماع الثامن
  ٢٨/١١/٢٠١٤إلى  ٢٤، مونتریـال

  من جدول األعمال: التعدیالت على الملحق التاسع ٢البند 

 على القواعد والتوصیات الدولیة المتعلقة بوثائق السفر ةمقترح تتعدیال

  وثائق السفر المقروءة آلیًا)للمن كندا بالنیابة عن الفریق االستشاري الفني  ةمقدموثیقة (

  التنفیذي موجزال

تعدیلین طفیفین، من أجل تشجیع الدول المتعاقدة على  جانب إلىتوصیة جدیدة،  إضافةهذه الورقة في قترح یُ 
تقتضي من الدول تحمیل معلومات قیاسیة المفاتیح العامة لالیكاو، وكذلك قاعدة  دلیلالمشاركة بنشاط أكبر في 

العالمیة لوثائق السفر المسروقة  نتربولعن وثائق السفر المفقودة والمسروقة والملغاة على قاعدة بیانات اإل دقیقة
  .)SLTD(والمفقودة 

 فریق خبراء التسهیالت: المعروض على جراءاإل

ُیدعى فریق خبراء التسهیالت إلى النظر في المقترح الموصوف في هذه الورقة والموافقة على تعدیل الملحق 
  التاسع، كما یرد في المرفق.

  المقدمة   -١

 ٦، وفي إطار البند ٢٦/١٠/٢٠١٢إلى  ٢٢من  مونتریـالاالجتماع السابع لفریق خبراء التسهیالت المعقود في في   ١- ١
على تحدیث القواعد والتوصیات الدولیة للملحق التاسع الموجودة بنفس  من جدول األعمال، الحظ فریق الخبراء أنه قد یلزم التركیز
خبراء التسهیالت وهیئات فنیة أخرى من بین فریق التعاون توسیع نطاق قدر التركیز على وضع أحكام جدیدة. كما نوقشت مزایا 

  .)TAG/MRTD(وثائق السفر المقروءة آلیًا للأمن الطیران والفریق االستشاري الفني  خبراء قبیل فریق
وأفرقته  (TAG/MRTD) المقروءة آلیاً  وعقب هذا االجتماع، عمل الفریق االستشاري الفني المعني بوثائق السفر  ٢- ١

 )PKD(المفاتیح العامة  دلیلتعاون مع مجلس الالتنفیذ وبناء القدرات، بفریق عمل التكنولوجیات الجدیدة و فریق عمل الفرعیة، 
الحاجة إلى قواعد  مدى المتعلقة بوثائق السفر ونظر فيلالیكاو من أجل استعراض القواعد والتوصیات الدولیة القائمة 

  .وتوصیات دولیة جدیدة
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وتعكس المقترحات الواردة في هذه الورقة نتائج هذا العمل وتوصیات الفریق االستشاري الفني المعني بوثائق   ٣- ١
. )٢٣/٥/٢٠١٤إلى  ٢١من (ي الجتماعه الثاني والعشرین نهائجلت في التقریر الكما سُ  )TAG/MRTD(المقروءة آلیًا السفر 

  ویمكن االطالع على التقریر النهائي على الرابط:
http://www.icao.int/Security/mrtd/Pages/DocumentationofTAGMRTDmeetings.aspx.  

الفریق االستشاري الفني سامیة لشؤون الالجئین مقترحًا إضافیًا، وافق علیه وتعرض مفوضیة األمم المتحدة ال  ٤- ١
  ، في ورقة عمل منفصلة.)TAG/MRTD(المقروءة آلیًا المعني بوثائق السفر 

  المناقشة   -٢
بحذف عبارة "للزائرین" من آخر الجملة،  ٥-٣قترح تعدیل القاعدة القیاسیة لتحسین البناء الضعیف للجملة، یُ   ١- ٢

  بحیث یصبح نص القاعدة القیاسیة كاآلتي:
 إقلیمهالدخول  هذا الفصلالتي ینص علیها تلك یجب على الدول المتعاقدة أال تطالب بمستندات غیر  ٥- ٣  

  .تهومغادر 
القائمة الدول التي تصدر أو تنفذ عملیات فحص لجوازات السفر اإللكترونیة عند  ١- ٩-٣وتشجع التوصیة   ٢- ٢

قترح تنقیح هذه التوصیة من أجل التشجیع . ویُ )PKD(نقاط المراقبة على الحدود باالنضمام إلى دلیل المفاتیح العامة لالیكاو 
سمت قُ  ،وخیًا للوضوحت، باإلضافة إلى االنضمام إلیه. و هواستخدام )PKD(یح العامة دلیل المفات في المشاركة توسیع نطاق على

لوثائق وتوصیة أخرى خاصة بسلطات مراقبة الحدود. ونتیجة لذلك، یوصى ا بالجهات التي تصدرالتوصیة إلى توصیة خاصة 
اف لطبیعة المعلومات في و وتحمیل المعلومات. ویرد وصف  )PKD(إلى دلیل المفاتیح العامة باالنضمام مصدرو الوثائق 

، "دلیل التسهیالت"وال مبرر لتكرارها في التوصیة. وعالوة على ذلك، سوف یقدم  )PKD(تعریف دلیل المفاتیح العامة لالیكاو 
بأن تنضم هذه األخیرة إلى  الذي هو قید المراجعة، تفاصیل إضافیة وعملیة. وتوصي التوصیة الخاصة بسلطات مراقبة الحدود

ثناء عملیات وتستعمل المعلومات التي یتضمنها للتحقق من صالحیة وثائق السفر المقروءة آلیًا أ )PKD(دلیل المفاتیح العامة 
  الحدود. ونصا التوصیتین المقترحتین هما كاآلتي:المراقبة عند 

ینبغي للدول المتعاقدة التي تصدر أو تنوي إصدار وثائق سفر مقروءة آلیا أن تنضم إلى  -توصیة ١- ٩- ٣  
  .)PKD(دلیل المفاتیح العامة  في هامعلوماتتحمیل أن تقوم بو  )PKD(دلیل المفاتیح العامة لالیكاو 

وثائق السفر المقروءة آلیًا عند نقاط المراقبة ینبغي للدول المتعاقدة التي تنفذ عملیات فحص  -توصیة ٢- ٩- ٣  
 التحقق من تستعمل المعلومات التي یتیحها من أجلأن و  )PKD(على الحدود أن تنضم إلى دلیل المفاتیح العامة لالیكاو 

  وثائق السفر المقروءة آلیًا عند نقاط المراقبة على الحدود. صحة
 ُتذكر فیها عملیاتالتي  ١٤- ٣بهدف مواءمتها مع نص القاعدة القیاسیة  ١-١٤- ٣وینبغي تعدیل التوصیة   ٣- ٢

مصطلح "التبدیل" الذي ینبغي إضافته. وزیادة على  ١- ١٤-٣"إصدار الجوازات أو تجدیدها أو تبدیلها". وال تشمل التوصیة 
ذلك، وفي محاولة لجعل القواعد والتوصیات الدولیة للملحق التاسع تنطبق على جمیع وثائق السفر ولیس على الجوازات 

القواعد  وٕاضافة تحدیث في سیاق"جواز السفر" بمصطلح "وثائق السفر"  ینبغي النظر في االستعاضة عن مصطلح ،فحسب
مصطلح دًال من السفر" بوثائق  مصطلح " إضافة ١-١٤-٣في حالة التوصیة ینبغي علیه، بناء . و والتوصیات الدولیة

  صبح نص التوصیة كاآلتي:ر". ویالسف اتجواز  "
إذا فرضت أي رسوم إلصدار وثائق السفر أو تجدیدها أو تبدیلها، فینبغي أال تتعدى   -توصیة  ١-١٤- ٣  
  .العملیةالرسوم تكالیف 

http://www.icao.int/Security/mrtd/Pages/DocumentationofTAGMRTDmeetings.aspx
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بمقارنتها بقاعدة بیانات  وثائق السفر عند نقاط المراقبة على الحدود حصفوتستفید العدید من الدول من عملیة   ٤- ٢
قدمت جمیع مفیدة بقدر أكبر إذا  الفحصویمكن أن تكون عملیة  .)SLTD(العالمیة لوثائق السفر المسروقة والمفقودة  نتربولاإل

القاعدة  وتنص .نتربولوثائق السفر المسروقة والمفقودة والملغاة إلى قاعدة بیانات اإلعن  دقیقةالدول معلومات موقوتة وموحدة و 
أن تقدم الدول األعضاء في االیكاو هذه المعلومات. ویمكن تقدیم تفاصیل بشأن التوقیت ونوع عناصر على القیاسیة المقترحة 

  التسهیالت، وسیكون نص القاعدة القیاسیة المقترحة كاآلتي:دلیل الموجودة في البیانات التي یجب إدراجها في المواد اإلرشادیة 
معلومات عن وثائق السفر المسروقة والمفقودة والملغاة، التي أصدرتها  على وجه السرعة أن تقدم الدول المتعاقدة یجب"

  .)SLTD(العالمیة لوثائق السفر المسروقة والمفقودة  نتربولمن أجل إدراجها في قاعدة بیانات اإل نتربولدولها، إلى اإل

  التوصیات   - ٣
دعى فریق خبراء التسهیالت إلى النظر في المقترحات المقدمة في مرفق هذه الورقة، والموافقة على التوصیة یُ   ١- ٣

  بإدراجها في الفصل الثالث من الملحق التاسع.
- - - - -  -  - - -  
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  المرفق
  الملحق التاسع كما یلي: ُیّعدل

ومغادرة  لدخول وذلك ،هذا الفصل فيبمستندات غیر التي ینص علیها  الزائرینیجب على الدول المتعاقدة أال تطالب  ٥- ٣
  .ومغادرته إقلیمهاالزائرین المؤقتین إلى 

  
جوازات سفر تصدر أو تنوي إصدار وثائق سفر مقروءة آلیًا  )أ(ینبغي للدول المتعاقدة التي  – توصیة ١- ٩- ٣  

، أن تنضم إلى دلیل تنفذ عملیات فحص آلیة لجوازات السفر اإللكترونیة عند نقاط المراقبة على الحدود )ب(إلكترونیة؛ و/أو 
  .تیح العامةدلیل المفا في هامعلوماتوأن تقوم بتحمیل  )المفاتیح العامة لالیكاو 

  
ینبغي للدول المتعاقدة التي تنفذ عملیات فحص لوثائق السفر المقروءة آلیًا عند نقاط المراقبة   -  توصیة ٢- ٩- ٣  

التحقق من یتیحها من أجل تستعمل المعلومات التي أن و  )PKD(على الحدود أن تنضم إلى دلیل المفاتیح العامة لالیكاو 
  .وثائق السفر المقروءة آلیًا عند نقاط المراقبة على الحدود صحة

  
، فینبغي أو تبدیلهاأو تجدید صالحیتها  سفرالوثائق  جوازات سفررضت أي رسوم إلصدار إذا فُ   -توصیة ١-١٤- ٣  

  .العملیةأال تتعدى الرسوم تكالیف 
  

معلومات عن وثائق السفر المسروقة والمفقودة والملغاة،  على وجه السرعة أن تقدم الدول المتعاقدة یجب -القاعدة القیاسیة 
العالمیة لوثائق السفر المسروقة والمفقودة  نتربولمن أجل إدراجها في قاعدة بیانات اإل نتربولالتي أصدرتها دولها، إلى اإل

)SLTD(.  
  
  

  -انتهى-

  
 

 


