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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  التسهیالت ووثائق السفر المقروءة آلیا  :من جدول األعمال ١٦البند رقم 

  برنامج المسافرین الموثوقین
   )الوالیات المتحدة األمریكیة مة منمقدَّ ورقة (

  التنفیذي الموجز
التســهیالت واألمــن العائــدة مــن بــرامج المســافرین الموثــوقین وذلــك باســتعمال كــل منــافع  تحقیــقالهــدف مــن هــذه الورقــة هــو 

 . وترتبط المسائل التي تُثیرها هذه الورقة بالملحق التاسـعكجوزات السّفر والّسمات الخاصة بهااألدوات الحالیة  وتحسین
وثــائق مواصــفات ( Doc 9303یقــة الوثبقــة بوثــائق الســفر، و ، وبإطــار القواعــد والتوصــیات الدولیــة المتعلّ التســهیالت -

 والعمـل فـي الوقـت نفسـه علـى. وُتؤّید الوالیات المتحـدة مسـألة تحسـین التسـهیالت فـي النقـل الجـوي السفر المقروءة آلیا)
  ضمان اتخاذ التدابیر األمنیة الصارمة.

وجي والسـفر الـدولي، وذلـك بغیـة السـتدالل البیولـات لوضـع واعتمـاد معـاییر محسَّـنة فـي مجـال اوتقترح الوالیات المتحدة خطو 
ثــوقین. وهــذه األفكــار مــن شــأنها تحقیــق المســافرین المو  للبــرامج الوطنیــة فــي مجــال التشــغیل المتبــادلتســهیل المزیــد مــن 

السبل  وٕایجاددخول وخروج المسافرین الذین ال یشكلون خطرا،  وتسهیلاالتساق للمسافرین ولقطاع الطیران، المزید من 
األمـن فـي منظومـة النقـل الجـوي. وتركـز التوصـیات الـواردة فـي هـذه الورقـة علـى وضـع  قدر أكبر مـناب الكفیلة باستتب
أهــم  أحــد. وُتشــّكل هـذه الجــوازات بــرامج المسـافرین الموثــوقین مــع اســتعمال الجـوازات المقــروءة آلیــاالخاصــة باإلرشـادات 

  تسهیل الّسفر. مجل اإلیكاو في إسهامات
  عیة العمومیة أن:: ُیرجى من الجماإلجراء

  ا بأهمیة برامج المسافرین الموثوقین في تحسین التسهیالت واألمن؛أ)  تحیط علمً 
ـــبل والوســـائل الكفیلـــة بجعـــل اإلیكـــاو تـــدعم ت  المتبـــادلالتشـــغیل طـــویر بـــرامج المســـافرین الموثـــوقین وتحّقـــق ب)  ُتوصـــي بالسُّ

  .فیما بین هذه البرامجواالّتساق 
األهداف 

  .مناأل -(ب)  هدف االستراتیجيبالترتبط ورقة العمل هذه   االستراتیجیة

اآلثار 
  المالیة:

تحسین معاییر وثائق  الراغبة فيلیست هناك أي آثار مالیة عائدة على اإلیكاو كمؤسسة، ولكّن الدول 
  .تحسین وثائق السفر لدیهاتكالیف األهداف التي ترغب في بلوغها من أجل تحلیل السفر قد تحتاج إلى 

  التسهیالت -الملحق التاسع  لمراجع:ا
  ، المجلدان األول والثانيوثائق السفر المقروءة آلیا - ، الجزء األولDoc 9303الوثیقة 
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 الُمقدمة - ١

تسعى هذه الورقة إلى تعزیز التسهیالت واألمن من خالل برامج المسافرین الموثوقین التي هي عبارة عن  ١- ١
في مجال التطبیق تستند إلى عملیات إلى حفز تسهیالت السفر وأمنه. وهي كثیرا ما الحكومات وتهدف  تُنفَّذ برعایةبرامج 
األسفار المتكررة، التي تدیرها شركات خلطها مع برامج  في هذا المجال قائمة على الصرامة والموضوعیة (وال ینبغي واإلقرار

لمسافرین حیث أّنها ُتسّهل لسافرین الموثوقین فوائد ملموسة برامج الم وتحّقق الطیران لتقدیم المزید من المزایا للركاب العادیین).
للمشاركة  من هو مؤهل من المسافرین. ومن أجل تحدید لقیام بإجراءات الوصول والمغادرة التي تفرضها إدارة الهجرةلهم مثال ا

وهي قد تقوم في قواعد البیانات  الطلبات من المسافرین، قى الهیئات الحكومیة الساهرة على تنفیذهافي مثل هذه البرامج، تتل
 من استیفاء هؤالء لمعاییر القبول بهذه البرامج. بإجراءات التحري الجنائیة وقواعد البیانات األخرى 

 وثائق السفر المقروءة آلیا وبرامج المسافرین الموثوقین - ٢

تقوم السلطات  ن،من أجل التأكد من أهلیة وعضویة مسافر من المسافرین في برنامج المسافرین الموثوقی ١- ٢
أما الهدف من هذه البطاقة فهو دعم وثائق الّسفر الحدیثة، أي . لهذا النوع من المسافرینبإصدار بطاقة أو شارة تعریف  أحیانا

 جواز السفر المقروء آلیا، خدمًة ألغراض برامج المسافرین الموثوقین. 

شارة ، كبطاقة أو ألراضیها ظم للدخول السریعذ بنُ من البلدان التي تأخ ٢٣وتُقدِّر الوالیات المتحدة أّن هناك  ٢- ٢
البعض،  من أن على الرغموذلك ألجانب من مستعملي جوازات السفر المقروءة آلیا (لمواطنین ا، سواء لمواطنیها أو لالتعریف

البلدان أو المنظمات المتعددة  بید أنّ آلیا من جواز السفر).  ةالمقروء الخانةعلى  بالدرجة األولى ومنهم الوالیات المتحدة، یعتمد
لألشخاص شارة فریدة األطراف (ومنها أحیانا الوالیات المتحدة) تّتبع، في حاالت أخرى، سیاسات مختلفة وتقوم بإصدار 

ولكن جمیعها لالستعمال ، التي تصدر بمعاییر مختلفة هذه البطاقاتانتشار  إال أنّ مج الدخول السریع. برنالالنتفاع بالمؤهلین 
 ي السفر الدولي، تترتب عنه جملة من المخاطر.ف

: أوال، قد ال تكون بعض بطاقات برامج المسافرین على نفس القدر من األمان الذي للجوازات، وال المخاطر ٣- ٢
المعاییر  قد یكون من شأن. وثانیا، یشكِّلونهاأو مستوى المخاطر التي  األشخاصعلى نفس القدر من األهمیة في إثبات هویة 

اإلیكاو في هذا الخصوص. أما اختالف المواصفات فهو  بذلتهاالتي  الجهود تقویضتلفة لبطاقات االستدالل البیولوجي المخ
إیجاد حلول تكفل في البلدان األخرى قراءة وقبول كل یتطلب یزید أیضا من تكالیف تحقیق االعتراف المتبادل بین النظم ألّنه 

ثالثا، سوف یتطلب األمر وضع نظام مراقبة جدید یرصد حاالت ضیاع أو سرقة هذه مختلف البرامج.  البطاقات الصادرة عن
 البطاقات، ویحول دون معاملة األفراد الخطرین معاملة األفراد غیر الخطرین بسبب حیازتهم غیر المشروعة لهذه البطاقات.

كل الدول التي  أن تقومل في فضَّ المُ  : بدال من إصدار المزید من وثائق السفر المختلفة، یتمثل الحلّ الفرص ٤- ٢
شكِّل بالفعل حال موثوقا ومعترفا به دولیا في إثبات هویة تُ ات الّسفر الساریة المفعول، التي جوازَ باستخدام لدیها هذه البرامج 

زات د بمعیار أمن جوا، فال بد لها من التقیّ من نوعها ا إذا اختارت الدول إصدار شارة فریدة. أمّ ، كشارات تعریفاألشخاص
مواصفات اإلیكاو. وعالوة على ذلك، ینبغي للدول التي یمكن قراءتها آلیا وفق  وُرقاقةٍ  إدراج خانةٍ من فر المقروءة آلیا و السّ 

، الموجودة في اإلنتربول، بالبطاقات وثائق السفر الضائعة أو المسروقة تُبلغ لدى قاعدة أن من نوعها تستخدم الشارات الفریدة
 ا أو سرقتها.علم بضیاعهالتي تَ 

 المجاالت األخرى التي من المحتمل النظر فیها - ٣

ینبغي للدول االستفادة من هذا النوع من البرامج ألّن العمل بمنهجیة أمنیة متعددة المستویات تتیح لموظفي  ١- ٣
ه بتسهیل مرور األمن والحدود التركیز على المسافرین غیر المعروفین الذي قد یشكلون خطرا محتمال، واإلسراع في الوقت بنفس
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المسافرین الذین تم التثبت منهم. ومن ثم، یستطیع موظفو الهجرة ومراقبة الحدود وفرز المسافرین االستفادة من الموارد في 
 التثبت من المسافرین الذین یشّكلون مصدرا محتمال للمخاطر عالیة، وتحقیق الحد األقصى من النجاعة في عملیات المطارات.

یكاو التاسع یسّلم للدول المتعاقدة بإنجاز عملیات آلیة للتثبت من المسافرین ومن وثائقهم، ولئن كان ملحق اإل ٢- ٣
شأن هذه اإلرشادات أن تحّسن  من فإّنه ال وجود لممارسة بعینها موصى بها فیما یتعلق ببرامج المسافرین الموثوقین. لذا، فإنّ 

عة من بطاقات الّسفر ادل لتلك البرامج. وبدال من إصدار طائفة متنوّ التشغیل المتب وتوجد سالسة فيز األمن عزّ التسهیالت وتّ 
 التياإلضافیة، قد یكون الحّل المفّضل لكل الدول األعضاء التي لدیها هذه البرامج هو استخدام جواَزات الّسفر الساریة المفعول 

 ُتشكِّل بالفعل حال موثوقا ومعترفا به دولیا في إثبات هویة األشخاص.

 ء المطلوب من الجمعیة العمومیةاإلجرا - ٤

 ُیرجى من الجمعیة العمومیة أن: ١- ٤

 تحیط علما بأهمیة برامج المسافرین الموثوقین في تحسین التسهیالت واألمن؛  )أ 

دعم تطویر برامج المسافرین الموثوقین، وتحقیق التشغیل ُتوصي بالسُّبل والوسائل الكفیلة بجعل اإلیكاو تَ   )ب 
 أن.واالّتساق بهذا الش المتبادل

  –انتهى  –


