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 الثامنة والثالثونالدورة  — الجمعیة العمومیة
  نة التنفیذیةجالل

  وثائق السفر المقروءة آلیاالتسهیالت و  :١٦ الموضوع رقم

  )MRTDالتطّورات المستجدة فیما یتعلق ببرنامج وثائق السفر المقروءة آلیا (
  )PKDودلیل المفاتیح العامة (

  (ورقة مقدمة من األمین العام)

  الموجز التنفیذي
هذه الورقة تقریرا عن التطّورات المستجدة، منذ الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاو، فیما یتعلق ببرنامج  تعرض

  .)PKDالعامة () وبدلیل االیكاو للمفاتیح MRTDوثائق السفر المقروءة آلیا (
  وثائق السفر المقروءة آلیا.اإلحاطة علما بتطورات وأنشطة برنامج الجمعیة العمومیة یرجى من : اإلجراء

األهداف 
  ستراتیجیة:اال

حمایـة البیئــة والنمــو المســتدام للنقــل  (C)، وجــیم األمــن (B)بالهـدفین االســتراتیجیین تـرتبط ورقــة العمــل هــذه 
  .الجوي

  ال توجد  المالیة:اآلثار 
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  معلومات أساسیة - ١

عاما على تطویر المواصفات الفنیة لجوازات السفر وللتأشیرات وبطاقات  ٤٥ما فتئت االیكاو تعمل منذ  ١- ١
وثائق السفر المقروءة " Doc 9303الهویة المقروءة آلیا والمستخدمة كوثائق سفر رسمیة. وقد صدرت هذه المواصفات في الوثیقة 

المجموعة االستشاریة أصبحت هذه األعمال الفنیة تُنجز بواسطة  ١٩٨٦ " وفي الملحق بهذه الوثیقة. ثم ابتداًء من عامآلیا
) المتكّونة من خبراء ُتعّینهم الدول والدوائر المعنیة بصناعة وثائق TAG/MRTD(الفنیة المعنیة بوثائق السفر المقروءة آلیا

لمواصفات، وبإجراء البحوث وتقدیم التقاریر التابع للمجموعة بتطویر واستكمال ا لتكنولوجیات الجدیدةالسفر. ویقوم فریق عمل ا
عما هو متاح من تكنولوجیات جدیدة وما هو متوقع منها في المستقبل. أما فریق العمل المعني بالتنفیذ وبناء القدرات فهو 

 یساعد األمانة العامة في سعیها إلى مساعدة الدول األعضاء بأنشطة التثقیف والترویج.

لیشمل مسألة ضمان سالمة وثائق  TAG/MRTDوسیع نطاق جدول أعمال المجموعة وقد تم اآلونة األخیرة ت ٢- ١
السفر المقروءة آلیا من خالل تأمین األساس الذي یتم بموجبه إصدار هذه الوثائق، ومسألة إسهام هذه الوثائق والتطبیقات ذات 

فر اآلمنة فالهدف منه هو بناء الثقة بسالمة هذه الصلة في تعزیز فعالیة مراقبة الحدود. أما التركیز على نظم إصدار وثائق الس
 الوثائق على المستوى العالمي. 

وكانت الجمعیة العمومیة قد طلبت في دورتها السابعة والثالثین إلى المجلس أن یواصل العمل من أجل تعزیز  ٣- ١
والمواد اإلرشادیة الالزمة لمساعدة فعالیة مكافحة الغش في جوازات السفر، بما في ذلك وضع المعاییر والتوصیات الدولیة 

الدول على حفظ سالمة وأمن الجوازات وغیرها من وثائق السفر. وسّلمت الجمعیة العمومیة، على وجه الخصوص، بأهمیة 
ضمان وجود نظام متین إلدارة الهویات باعتباره األساس لتحقیق أمن وثائق السفر، وحّثت على وضع مواد إرشادیة بشأن إثبات 

 یة، أي بشأن المستندات األساسیة.الهو 

  التسهیالت - ٩تنفیذ الملحق  - ٢

، وما یتصل بها من مواصفات الجوازات التسهیالت -٩تهدف القواعد والتوصیات الدولیة الواردة في الملحق  ١- ٢
م في األمن وسائر وثائق السفر األخرى، إلى ضمان التشغیل البیني وتعزیز التسهیالت وزیادة الثقة بوثائق السفر، وهي تسه

على ضرورة أن تشرع الدول المتعاقدة،  ٩من الملحق  ١٠- ٣على الصعیدین الوطني والدولي. وفي هذا الصدد، تنص القاعدة 
، في إصدار جوازات السفر المقروءة آلیا دون غیرها من الجوازات وذلك وفقا للمواصفات المحددة ٢٠١٠أبریل  ١اعتبارا من 

 .المقروءة آلیا جوازات السفر -  Doc 9303في الجزء األول من الوثیقة 

ووفقا للمعلومات التي جمعها فریق العمل المعني بالتنفیذ وبناء القدرات، تقوم جمیع الدول األعضاء في  ٢- ٢
. وتعمل دولتان على وضع الترتیبات من أجل تنفیذ هذه القاعدة في المستقبل القریب. وهذا ١٠- ٣االیكاو تقریبا بتنفیذ القاعدة 

دولة عضوا لم تتمكن بعد من الوفاء بالموعد النهائي إلصدار جوازات السفر المقروءة  ١٧یشكل تقدما كبیرا بالنظر إلى أّن ما 
. بید أّن خبراء وثائق السفر المقروءة آلیا یرون أن بعض الدول األعضاء قد ال تصدر وثائق تستجیب ٢٠١٠أبریل  ١آلیا وهو 

في وضع وسائل موضوعیة للتحقق من هذا  TAG/MRTD؛ لذلك تنظر المجموعة  Doc 9303بالكامل لمواصفات الوثیقة 
لى هذا عوالمحافظة  Doc 9303وتحدید السبل الكفیلة بتشجیع الدول ومساعدتها على تحقیق االمتثال ألحكام الوثیقة  االمتثال
 .االمتثال

 ١- ١٠- ٣. وتنص القاعدة ٢٠١٥نوفمبر  ٢٤اقتراب موعد  ومن مسائل التنفیذ األخرى ذات األهمیة الكبیرة مسألة ٣- ٢
والتي تكون غیر مقروءة آلیا، یجب على الدول المتعاقدة  ٢٤/١١/٢٠٠٥ّنه "بالنسبة لجوازات السفر الصادرة بعد أعلى  ٩من الملحق 

وازات السفر غیر المقروءة آلیا ." وهذا یعني فعلیا أّنه یجب التخلي عن ج٢٤/١١/٢٠١٥أن تضمن وقوع تاریخ انتهاء الصالحیة قبل 
نوفمبر  ٢٤في اجتماعها الحادي والعشرین خطة اتصاالت بشأن موعد  TAG/MRTDبحلول هذا الموعد. ولقد أقرت المجموعة 

هما: مع فریق العمل المعني بالتنفیذ وبناء القدرات. أما الغرض من هذه الخطة فهو بلوغ أمرین  بالتنسیقستنفذها األمانة العامة  ٢٠١٥
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بالنسبة النتهاء صالحیة الجوازات غیر المقروءة آلیا؛ والتقلیص إلى أدنى ، ٢٤/١١/٢٠١٥یع الدول على الوفاء بهذا الموعد، أي تشج
لجمهور المسافرین. وتنطوي الخطة على جهود مكثفة في مجال  حد ممكن من احتمال العناء الذي قد یحدثه هذا الموعد بالنسبة

أجل توعیة الدول األعضاء بمقتضیات الموعد النهائي، وأیضا إلنتاج ونشر مواد إرشادیة عن الصعوبات الدعوة واالتصال من 
 .١-١٠-٣والممارسات في مجال تنفیذ القاعدة 

ووفقا للمعلومات التي قدمها فریق العمل المعني بالتنفیذ وبناء القدرات في االجتماع الحادي للعشرین  ٤- ٢
ملیون جواز سفر  ٤٨٤دولة أصدرت جوازات سفر إلكترونیة، و هناك ما یقرب من  ١٠٠، فإّن نحو TAG/MRTDالمجموعة 

دولة تطّبق نظام مراقبة الحدود اآللي الذي یقتضي استخدام جوازات السفر اإللكترونیة،  ٢٣إلكتروني قد االستعمال حالیا، و
وبغیة مساعدة الدول بشأن مبادرات العمل بجوازات  .كجزء من عملیة إدارة شؤون الحدودالمقاییس البیومتریة دولة تستخدم  ٥٣و

 السفر اإللكترونیة، فمن المنتظر استحداث االیكاو لمخطط نموذجي في هذا الشأن.

 تطبیق العمل بالجوازات اإللكترونیة وبدلیل االیكاو للمفاتیح العامة - ٣

رقاقة الجواز. صیة التي تحتویها یة والشخالمعلومات البیومتر إّن جودة جواز السفر اإللكتروني هي بقدر جودة  ١- ٣
ن. ولذلك، وبطلب من ال تكون المعلومات المخزنة في الرقاقة مفیدة إال إذا أمكن التحقق من صحتها بشكل سریع وآموبدورها 

عامة الدول األعضاء، تم برعایة االیكاو تطویر أداٍة لتدقیق جوازات السفر اإللكترونیة بغیة تیسیر تبادل معلومات المفاتیح ال
عملیة التبادل المتعدد األطراف  كوسیط مركزي یدیر. ویعمل هذا الدلیل دلیل المفاتیح العامةفیما بین الدول؛ وهذه األداة هي 

. ومن لتحقق من صحة التوقیع الرقمي على رقاقة جواز السفر االلكترونيفي استخدم للشهادات وقوائم رفض الشهادات، التي تُ 
ثم، فإّن كل محاولة لتغییر أو إضافة بیانات على الرقاقة یتم اكتشافها على الفور عند إجراء عملیات الفحص على أساس 

في  الواردةتنفیذ المواصفات ال غنى عنه في  أداة قّیمةالشهادات وقوائم رفض الشهادات التي یوفرها الدلیل الذي أصبح ُیعتبر 
ه یكفل ایضا التشغیل البیني والّتقید بالمعاییر الفنیة مع التقلیص إلى الحّد األدنى من حجم المعلومات . كما أنّ Doc 9303الوثیقة 

 الرقمیة التي یتم تبادلها.

، ینبغي للدول التي ةوبغیة تحصیل أقصى قدر من الفوائد التي یوفرها تنفیذ واستخدام جوازات السفر اإللكترونی ٢- ٣
ومنذ آخر دورة . (ICAO PKD)أو تعتزم إصدارها، المشاركة في دلیل المفاتیح العامة باالیكاو  ةتصدر جوازات السفر اإللكترونی

كیانات غیر حكومیة إلى دلیل المفاتیح العامة لیصبح إجمالي عدد المشاركین في  ٣دولة و ١٤للجمعیة العمومیة، انضمت 
. ومع ذلك، ال یزال هناك فرق كبیر بین عدد الدول شاركینبالممن المرفق قائمة كاملة  ١مشاركا. وترد في الفقرة  ٣٥الدلیل 

ن في الدلیل من جهة وبین الدول التي تستخدم الدلیل في عملیات المراقبة و التي تصدر الجوازات اإللكترونیة وعدد المشارك
الدول واثقة من أنها تشارك  الیومیة للحدود. لذلك، یتمثل التحدي الرئیسي بالنسبة للدلیل في توسیع قاعدة المشاركة بحیث تكون

على استكشاف التحسینات  لتكنولوجیات الجدیدةفي منظومة مستقبلیة ألمن السفر وتسهیله عبر العالم. هذا، ویعمل فریق عمل ا
 الممكنة التي من شأنها أن توسع نطاق استخدام الدلیل بما یجعل المشاركة فیه أكثر جاذبیة.

  أنشطة المساعدة - ٤
لتكنولوجیات . ساعد فریق عمل اوثائق هویة حدیثة وآمنةو إصدار وثائق سفر  بشأنملة وضع مواصفات مستك ١- ٤

والمواد اإلرشادیة ذات الصلة وعلى إبقاء هذه المواصفات  Doc 9303الوثیقة األمانة العامة على وضع مواصفات  الجدیدة
الوثیقة معلومات مستكملة بواسطة الملحقات التي ُدمجت محتویاتها في  والمواد مواكبة للتطورات. وقد تم بصورة دوریة توفیر

Doc 9303 ومن بین األنشطة الرئیسیة لفریق عمل ٢٠١٣ملحقا كان آخرها في فبرایر  ١١صدر  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١. وحتى .
تنتج وثائق الهویة وتثبت هناك مسألة وضع مواد إرشادیة بشأن إثبات الهویة وتأمین المصادر التي  لتكنولوجیات الجدیدةا

 االطالع بالمجان على المواد اإلرشادیة المتعلقة بهذه الوثائق. وثائق السفر المقروءة آلیاصحتها. ویتیح موقع برنامج 
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. ما فتئت األمانة العامة تقّدم، وثائق السفر المقروءة آلیامساعدة الدول األعضاء على بناء القدرات في مجال  ٢- ٤
ومع الشركاء اإلقلیمیین والدولیین، المساعدة للدول بغیة ضمان االمثال  لعمل المعني بالتنفیذ وبناء القدراتریق ابالتعاون مع ف

. ولقد شهدت طلبات المساعدة الفنیة على جوازات السفر المقروءة آلیا زیادة كبیرة، فیما ١-١٠- ٣و  ١٠-٣العالمي للقاعدتین 
لتمویل. أما االیكاو فهي تسعى باألخص إلى توطید شراكات العمل التي تُقیمها مع تزاید الطلب على من الموارد من الخبرات وا

العدید من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة األخرى ومع الدوائر المانحة من أجل استكشاف المزید من السبل 
ق السفر وعلى تحسین إصدارها اآلمن واستخدامها بفعالیة الكفیلة بتزوید الدول األعضاء بالمساعدة على التقید بمواصفات وثائ

 في عملیات مراقبة الحدود.

دولة ومنظمة دولیة  ٧٠، زّودت األمانة العامة ریق العمل المعني بالتنفیذ وبناء القدراتوبالتعاون مع ف ٣- ٤
یح مواصفات هذه الوثائق وتفسیر بالمساعدة على مسائل تتعلق بوثائق السفر المقروءة آلیا. وتراوحت هذه المساعدة بین توض

متطلباتها، وبین إجراء تقییمات واستشارات وتدریبات بالكامل. ولقد تم تنظیم وتنفیذ عدد من البعثات والمشاریع في مجال 
 من المرفق). ٢المساعدة الفنیة (انظر الفقرة 

الماضیة في تنظیم ندوات  . نجحت االیكاو خالل السنوات الثمانيندوة ومعرض وثائق السفر المقروءة آلیا ٤- ٤
ومعارض سنویة في مقرها الرسمي حول وثائق السفر المقروءة آلیا. وتشكل هذه الندوات حدثا عالمیا رفیع المستوى یجمع 
الدوائر المعنیة بوثائق السفر وأمن الحدود والطیران من أجل تبادل المعلومات عن التطورات الرئیسیة فیما یتعلق بالقواعد 

الدولیة لوثائق السفر المقروءة آلیا، وبأفضل الممارسات، والصعوبات التي تواجهها الدول األعضاء فیما یتعلق والتوصیات 
 باألمن والتسهیالت، والحلول المتاحة بهذا الشأن.

. بدعم سخي من سلطات المعلومات البیومتریةالحلقات الدراسیة اإلقلیمیة حول وثائق السفر المقروءة آلیا و  ٥- ٤
وثائق الدولة المضیفة، قامت االیكاو، منذ آخر دورة عقدتها الجمعیة العمومیة، بتنظیم خمس حلقات دراسات إقلیمیة حول 

ومعاییر األمن في البرازیل وموزامبیق وقطر وسنغافورة وزمبابوي. وقامت هذه  والمعلومات البیومتریة السفر المقروءة آلیا
ویج ألفضل الممارسات المتعلقة بالنظم اآلمنة إلصدار الجوازات ومراقبة الحدود، وركزت في الوقت نفسه على الحلقات بالتر 

. وأتاحت هذه مطابقة لشروط االیكاو وعلى المشاركة في دلیل المفاتیح العامة لالیكاوو إصدار جوازات سفر مقروءة آلیا أهمیة 
في تعزیز األمن على الصعیدین الوطني والدولي  وثائق السفر المقروءة آلیاج األحداث أیضا تسلیط األضواء على أهمیة برنام

 وفي مكافحة الجریمة واإلرهاب عبر الحدود. 

لجنة البلدان األمریكیة لمكافحة اإلرهاب التابعة لمنظمة الدول . المشروع المشترك بین تنفیذ مشروع إقلیمي ٦- ٤
هو عبارة عن مبادرة بثالث سنوات في  وثائق السفر وٕادارة شؤون الهویة أمن واالیكاو بشأن بناء القدرات في مجال األمریكیة

مجال المساعدة الفنیة یتم بموجبها تزوید السلطات الحكومیة بأنشطة الدعوة وباالستشارات الفنیة وبناء القدرات على القواعد 
مراقبة الحدود. وقد تم تنفیذ حلقات عمل حول وبأفضل الممارسات في مجال  وثائق السفر المقروءة آلیاوالتوصیات الدولیة ل

 دلیللالمشاریع، وٕانجاز مهمات لتقییم الثغرات تضمنت عنصرا قویا في مجال حّل المشاكل ورّكزت على االستخدام العملي 
ن األمریكیة . وفي إطار هذا المشروع الهادف إلى بناء القدرات في البلداتقییم أمن تجهیز وثائق السفر وٕاصدارها االیكاو بشأن

تنظیم أربعة حلقات عمل حول أمن وثائق السفر وٕادارة شؤون  ٢٠١٢و  ٢٠١١والمموَّل من كندا، تم أیضا فیما بین سنتي 
من  ٣الهویة. وأتاحت حلقات العمل هذه إثراء الخبرات والمهارات الفنیة وتعزیزها لدى الوكاالت الحكومیة المشاركة (انظر الفقرة 

ا المشروع أیضا الدعم ألنشطة أخرى في مجال المساعدة في اإلقلیم، مثلما وردت اإلشارة إلى  ذلك في الفقرة المرفق). وأتاح هذ
٢- ٤ . 

من أجل خدمة  "وثائق السفر المقروءة آلیاتقریر . ظلت االیكاو تنشر مجلة " وثائق السفر المقروءة آلیاتقریر  ٧- ٤
او في مجال مواصفات وثائق السفر المقروءة آلیا، وبالمعلومات البیومتریة الدوائر المعنیة بهذه الوثائق والمهتمة بعمل االیك

 والتكنولوجیا ذات الصلة. وتصدر هذه المجلة ثالث مرات في السنة وهي متاحة مجانا بشكلْیها الورقي واإللكتروني.

لیا بتطویر وتحدیث . قام برنامج وثائق السفر المقروءة آوثائق السفر المقروءة آلیاموقع اإلنترنت الخاص ب  ٨- ٤
موقعه على اإلنترنت لیتیح للدول األعضاء وأفرقة العمل وسائر المستخدمین االطالع على أحدث المعلومات المتعلقة 
بالمواصفات العالمیة لوثائق السفر وبالمسائل ذات الصلة بأمن الحدود. ویمكن االطالع في هذا الموقع على دلیل إلكتروني 

  وثائق السفر المقروءة آلیا.لتّجار خدمات ومنتجات 
- -  - - -  - - -  -  
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  المرفق

  )MRTDوثائق السفر المقروءة آلیا (أنشطة المساعدة المنفذة ضمن برنامج 
  منذ الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة 

النمسا، بلغاریا، كندا، األرجنتین، أسترالیا، : )٣٥( ٢٠١٢دیسمبر  ٣١في دلیل المفاتیح العامة حتى  المشاركون  -  ١
یة، جمهوریة التشیك، ال)المنطقة الصینیة اإلداریة الخاصةماكاو ( ،)المنطقة الصینیة اإلداریة الخاصةالصین، هونغ كونغ (

، جالنروی، نیجیریا، الیابان، كازاخستان، التفیا، لكسمبرغ، مالیزیا، المغرب، هولندا، نیوزیلندا، الهند، هنغاریا، ألمانیا، فرنسا
كوریا، االتحاد الروسي، سنغافورة، سلوفاكیا، اسبانیا، السوید، سویسرا، أوكرانیا، اإلمارات العربیة المتحدة، المملكة جمهوریة 

  .المتحدة، الوالیات المتحدة، األمم المتحدة

  بعثات ومشاریع المساعدة الفنیة    - ٢

، كیةأنتیغوا وبربودا، جمهوریة الدومینیتم تزوید الدول التالیة بالمساعدة الفنیة في مجال وثائق السفر المقروءة آلیا: 
، وأیضا األمم أوروغواي، أوزبكستان، طاجیكستان، إكوادور، السلفادور، غواتیماال، لبنان، لیسوتو، المكسیك، میانمار، نیبال

  اإللكتروني الجدید. المتحدة لتنفیذها جواز المرور

  وثائق السفر وٕادارة شؤون الهویة أمنحلقات العمل حول   -٣

دومینیكا، غرینادا، غیانا، هایتي، سانت كیتس ونیفیس، سانت مشاركا من:  ٥٤، ٢٠١٢دیسمبر ، ترینیداد وتوباغو  ١- ٣
  .سورینام، ترینیداد وتوباغو، فنسنت وجزر غرینادین

أنتیغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادوس، بلیز، جامایكا، وسانت مشاركا من:  ٤٣، ٢٠١٢سبتمبر ، أنتیغوا وبربودا  ٢- ٣
  .لوسیا

  .نیكاراغوا، وبنما، هندوراس، غواتیماال، السلفادور، كوستاریكامشاركا من:  ٤١، ٢٠١٢فبرایر ، بنما  ٣- ٣

  والمكسیك.مشاركا من: الجمهوریة الدومینیكیة  ٣١، ٢٠١١دیمسبر  ،المكسیك  ٤- ٣

  -انتهـى  -


