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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  آلیاً التسهیالت ووثائق السفر المقروءة   :١٦البند رقم 

 (MRTD)التطورات المتعلقة ببرنامج وثائق السفر المقروءة آلیا 
 (PKD)المفاتیح العامة  ودلیل

 (AFCAC) في اللجنة األفریقّیة للطیران المدني وعضو ١متعاقدةدولة  ٥٤ مة منمقدّ ورقة (

  التنفیذي الموجز
المقروءة آلیا بشأن التقدم الُمحرز في إطار برنامج وثائق السفر  A38-WP/4تسعى هذه الورقة إلى تأیید ورقة العمل 

(MRTD)  العامةالمفاتیح  دلیلو (PKD)وٕابداء تعلیقات في هذا الشأن ،  
  : ُیرجى من الجمعیة العمومیة القیام بما یلي :االجراء
الطلب من المجلس بأن یطلب من األمین العام إجراء اتصاالت رفیعة المستوى بین الوزراء المسؤولین عن   )أ 

جمیع الهیئات المختصة  درایةإصدار وثائق السفر والوزراء المسؤولین عن الطیران المدني من أجل ضمان 
وللتقلیل إلى أدنى حد ممكن من حاالت  ٢٤/١١/٢٠١٥بعواقب عدم االمتثال للموعد النهائي المحدد في 

 االزعاج التي قد تتسبب فیها لجمهور المسافرین.
ات السفر عمال جواز إواالحاطة علمًا باإلعداد المرتقب لمخطط نموذجي تابع لالیكاو لمساعدة الدول في مبادرات   )ب 

 االلكترونیة والطلب من االیكاو اضفاء أقصى درجات األولویة على هذا األمر.
ترمي إلى توعیة الدول بشأن فوائد المشاركة  والطلب من األمین العام تنظیم حلقات دراسیة وحلقات عمل إقلیمیة  )ج 

  المفاتیح العامة. دلیلفي 
األهداف 

  .األمن –ف االستراتیجي باء هدالترتبط ورقة العمل هذه ب  اإلستراتیجیة:

اآلثار 
  ٢٠١٦- ٢٠١٤المیزانیة العادیة لالیكاو لفترة السنوات الثالث   المالیة:

  A37-WP/17  المراجع:
A37-WP/18 

  (Doc 9958)  )٨/١٠/٢٠١٠القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة (في 

                                                                 
الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركینا فاسو، بوروندي، الكامیرون، الرأس األخضر، جمهوریة إفریقیا الوسطى، تشاد، دولة متعاقدة ( ٥٤مقدمة من   ١

جیبوتي، مصر، غینیا االستوائیة، اریتریا، إثیوبیا، غابون، غامبیا، غانا، غینیا، جزر القمر، الكونغو، كوت دیفوار، جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، 
، مدغشقر، مالوي، مالي، موریتانیا، موریشیوس، المغرب، موزامبیق، نامیبیا، النیجر، نیجیریا، رواندا، ساو لیبیاغینیا بیساو، كینیا، لیسوتو، لیبیریا، 

السودان، سوازیلند، توغو، تونس، أوغندا، جمهوریة تنزانیا  جنوب السودان، السنغال، سیشیل، سیرالیون، الصومال، جنوب إفریقیا،تومي وبرینسیبي، 
  المتحدة، زامبیا، زمبابوي.

    AFCACمقدمة من اللجنة اإلفریقیة للطیران المدني  النسخة الفرنسیة  ٢
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 مقدمة - ١

وفي  Doc 9303مواصفات فنیة لوثائق السفر المقروءة آلیًا حسب ما ُنشر في الوثیقة  لقد أعّدت االیكاو ١- ١
وفریق عمل التكنولوجیات  (TAG/MRTD)إضافتها، ویقوم كل من الفریق االستشاري الفني المعني بوثائق السفر المقروءة آلیا 

 بإعداد وتحدیث هذه المواصفات بصورة مستمرة. (NTWG)الجدیدة 

الجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین أهمیة أمن وثائق السفر. ومن ثم فقد حّثت الجمعیة  لقد حدّدت ٢- ١
العمومیة على اعداد إرشادات وطلبت من المجلس مواصلة العمل من أجل تعزیز فعالیة مكافحة الغش المتعلق بجوازات السفر، 

 ت الالزمة.بما في ذلك إعداد القواعد والتوصیات الدولیة واإلرشادا

 المناقشة - ٢

من اتفاقیة شیكاغو على أنه یلزم أن تقوم جمیع الدول المتعاقدة  لتاسعامن الملحق  ١٠-٣تنص القاعدة  ١- ٢
 .١/٤/٢٠١٠في موعد أقصاه  Doc 9303مواصفات الوثیقة لبإصدار وثائق السفر المقروءة آلیًا فقط وفقًا 

ئق سفر مقروءة آلیًا تمتثل للمواصفات المنصوص علیها ولقد لوحظ أن الدول المتعاقدة ال ُتصدر جمیعها وثا ٢- ٢
، ومن ثم فإن الفریق االستشاري الفني المتعلق بوثائق السفر المقروءة آلیًا بصدد إیجاد سبل للتحقق من Doc 9303في الوثیقة 

 هذا االمتثال.والمحافظة على  Doc 9303االمتثال وتحدید سبل تشجیع ومساعدة الدول على تحقیق االمتثال للوثیقة 

، ینبغي ٢٤/١١/٢٠١٥ن سحب جمیع جوازات السفر غیر المقروءة آلیًا من التداول بحلول وحیث أنه یتعیّ  ٣- ٢
ثائق السفر لالیكاو أن تكفل أن تكون في وضع یسمح لها بإجراء اتصاالت رفیعة المستوى بین الوزراء المسؤولین عن إصدار و 

ن أجل ضمان توعیة جمیع السلطات المختصة بعواقب عدم الوفاء بالموعد النهائي ن الطیران المدني موالوزراء المسؤولین ع
 وللتقلیل ألدنى حد ممكن من حاالت االزعاج المحتملة التي قد یتعرض لها جمهور المسافرین. ،٢٤/١١/٢٠١٥المحدد في 

ق من التوقیع الرقمي على المفاتیح العامة كهیئة رئیسیة إلدارة وتبادل المعلومات المستخدمة للتحق دلیلویعمل  ٤- ٢
الشریحة االلكترونیة. ویمكن اكتشاف أي محاولة لتغییر البیانات المسجلة على الشریحة االلكترونیة على الفور عند إجراء 

المفاتیح العامة كأداة قیمة  دلیلالمفاتیح العامة. ولقد ُحدد  دلیلعملیات التحقق مقابل الشهادات وقوائم اإللغاء التي یوفرها 
 .Doc 9303نفیذ المواصفات المنصوص علیها في الوثیقة لت

ن على الدول التي ُتصدر جوازات وبغیة تحقیق أكبر فوائد ممكنة من إعمال جوازات السفر االلكترونیة، یتعیّ  ٥- ٢
المفاتیح العامة  دلیلكبیر یواجه  المفاتیح العامة التابع لالیكاو. ومن المالحظ أن ثمة تحد دلیلالسفر االلكترونیة المشاركة في 

 في مجال توسیع نطاق مشاركة الدول في هذا البرنامج.

وتحظى مسألة اإلعداد المرتقب للمخطط النموذجي التابع لالیكاو من أجل مساعدة الدول المتعاقدة في  ٦- ٢
 مبادرات إعمال جوازات السفر االلكترونیة بترحیب كبیر وینبغي إضفاء أكبر قدر ممكن من األولویة علیها.
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 الخالصة - ٣

بسرعة  آخذ في االقتراب ٢٤/١١/٢٠١٥ن على الدول المتعاقدة أن تالحظ أن الموعد النهائي المحدد في یتعیّ  ١- ٣
 لدول األعضاء المعنیة.ل لتابعیناعرقلة المسافرین إلى كبیرة. وسیؤدي ذلك 

على المفاتیح العامة وضمان حصول الدول  دلیللكفالة نجاح مشروع ن بذل المزید من الجهود التعاونیة ویتعیّ  ٢- ٣
 أكبر قدر ممكن من الفوائد.

في هذا البرنامج الرامي إلى أن یعود  المحتاجة ویتعّین تكثیف أنشطة المساعدة لكفالة عدم إغفال الدول ٣- ٣
 بالفائدة على جمیع الدول األعضاء.

  –انتهــى   –


