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 والثالثون التاسعةالدورة  -الجمعية العمومية 
 اللجنة التنفيذية

 (TRIP)لتحديد هوية المسافرين  يااوالتسهيالت واستراتيجية برنامج اإلمن جدول األعمال:  19البند رقم 

 يااوالتطّورات المتعّلقة بدليل المفاتيح العامة لإل

 (كياوومة من مجلس اإلورقة مقد  )

 الموجز التنفيذي
واستخدامه منذ الدورة الثومنة  (PKD) كياووالتطو رات المتعل قة بدلكيل المفوتكيح العومة لإلعن  هذه تقركيرا  ورقة العمل م ن تتض

معلوموت اللى عصول حفي التما ن من ال األعضوء الدوللمسوعدة هذا الدلكيل  عد  أ  . وقد كياووالعمومكية لإل والثالثكين للجمعكية
التحقق من كي عد  للتحقق والتثب ت من صح ة جوازات السفر اإللاترونكية. و  لاترونكيةاإل وتى الرقوقنة علالمخز  سوسكية األعومة ال

التي وضعتهو  االستثموراتاالستفودة من في  و  أسوسكي ا  جوازات السفر اإللاترونكية عبر استخدام دلكيل المفوتكيح العومة عنصر 
الحدود وماوفحة اإلرهوب والجركيمة والتسهكيالت على من األتحسكين مسوهمة في الالدول في إعداد هذا النوع من وثوئق السفر و 

في ولوكيوت مو كينبغي أن تاون علكيه األقتراح وبهذه الورقة  ختتموتعولمي. على الصعكيد الأمن وافوءة السفر الجوي وتعزكيز 
 المقبلة. ثالثكيةالفترة الله في وعمأدلكيل المفوتكيح العومة والنتوئج المتوق عة من بشأن  كياووعمل اإلبرنومج 
 مو كيلي:القكيوم بإلى  ةمدعو  الجمعكية العمومكية: اتاإلجراء

 ؛بشأن دلكيل المفوتكيح العومة كياوواإلعمل  برنومجتأكيكيد  ( أ
واستخدامه فعلكيو  للتحقق والتثب ت من  على االنضموم إلى دلكيل المفوتكيح العومة كياووحث  جمكيع الدول األعضوء في اإل ( ب

 .كيةصحة جوازات السفر االلاترون
األهداف 

 االستراتكيجكية:
  األمن والتسهكيالت. –بولهدف االستراتكيجي )ج( ترتبط ورقة العمل هذه 

ل بواسطة رسوم االشتراك. كياووال تلزم أي موارد إضوفكية ألن  دلكيل المفوتكيح العومة لإل اآلثور المولكية:  ممو 
 A38-WP/11 المراجع:

C-WP/14264 

 (4/10/2013 في) المفعول عكية العمومكية السوركيةقرارات الجم،  Doc 10022الوثكيقة
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 العامة الخلفية -1

على رقوقة إلاترونكية بوسم "جوازات السفر البكيومتركية"،  أكيضو  ف ، التي ت عر  جوازات السفر اإللاترونكية تحتوي 1-1
از السفر. و ونوت جوغكيرهو من المعلوموت الشخصكية الموجودة على صفحة بكيصوحب جواز السفر صورة  علكيهو تخز نداخلكية 

تما ن الدول من الاشف عمو البنكية األسوسكية للمفوتكيح العومة التي ن آلكية تتضم  ات السفر اإللاترونكية تانولوجكيو ز وت ستخدم في جوا
ن المعلوموت المخز نة على الرقوقة كيجب أن تاون إحكيث . و تحركيفلل ضتعر  قد ت المعلوموت المخزن ة في الرقوقةإذا اونت 
معلوموت الموجودة على صفحة البكيونوت، فإن التحقق من صحة البكيونوت المخز نة على الرقوقة كيسوهم أكيضو  في مطوبقة لل

ضوفة إلى معلوموت جواز السفر، تقوم رقوقوت جوازات السفر اإللاترونكية و السفر.  في وثكيقةفعلي أي تحركيف الاشف عن  ا 
شهودة الموقعكين "حدة والمستمد ة من الشهودات األمنكية للدول، أي  بتخزكين الخصوئص األمنكية الرقمكية الخوصة بال دولة على

بولنسبة لال جواز فردة عتبر هذه الخصوئص الرقمكية مت. وت  "الشهودات المختصة بتوقكيعالسلطة الوطنكية "شهودة و "على الوثوئق
عومة للدولة التي أصدرت جواز سفر إلاتروني خوص بدولة من الدول وكيمان التحقق منهو بوستخدام المعلوموت الرئكيسكية ال

 .السفر
لفركيق االستشوري الفني المالف ببرنومج المنبثقة عن التقدكيرات مجموعة عمل التانولوجكيوت الجدكيدة  ووفقو   1-2
هو أاثر أصدرتجواز سفر إلاتروني  ملكيورأاثر من نصف تداول  كيجري في الوقت الراهن، تحدكيد هوكية المسوفركينشؤون ل كياوواإل

التي تضمن صالحكية  لاترونكيةللشهودات اإللتبودل الثنوئي الطوبع العملي لتسوؤالت عن هذا األمر  دول. وكيثكير 110من 
 .رقوقوتالجوازات السفر اإللاترونكية المخز نة في  الرقمكية علىتوقكيعوت ال
في  كياووعومة لإلعلى طلب من الدول األعضوء، تم إعداد دلكيل المفوتكيح ال وء  بنهذه التسوؤالت و رد  على للو  1-3

لتبودل المعلوموت الرئكيسكية العومة بكين الدول. ودلكيل المفوتكيح العومة هو بمثوبة قوعدة  تحت رعوكية المنظمة تكيسكيرا   2007مورس 
 صحة التوقكيعوت المطلوبة للتحقق منللشهودات تقوم بتبسكيط وتكيسكير عملكية التبودل متعددة األطراف للمعلوموت بكيونوت مرازكية 

ألنه كيضمن  را  وهو دور حوسم، نظ. وكيقوم دلكيل المفوتكيح العومة بدور المنسق المرازي، جوازات السفر اإللاترونكيةعلى الرقمكية 
 .عملكية التبودل هذه)أ(  في المرفق 1رقم  الرسمبرز كي  تقلكيص حجم المعلوموت الرقمكية التي كيتم تبودلهو؛ و مع التشغكيل البكيني 

 يااودور اإل -2
كي شرف علكيه مجلس دلكيل المفوتكيح العومة الذي لكيل المفوتكيح العومة دتشغكيل ماونو  محوكيدا  ل ووكيااإلمقر عتبر كي   2-1
 يمشغللو من خالله لسلطوت الحدود التوبعة للدول كيمان  و  مأمون و  مرازكي ا  مصدر ل كيشا  هو و  ،دلكيلالله المشوراون في كيمو  و 

غرض التحقق من صحة جوازات السفر بعومة الفوتكيح مالفي جمكيع الدول األعضوء تحمكيل  األخرى لهكيئوتلالطوئرات و 
 وثوئق لتحدكيد الهوكية.بوعتبورهو اإللاترونكية 

وكيعتبر مجلس دلكيل المفوتكيح العومة الهكيئة الدائمة المسؤولة عن المراقبة واإلشراف من النوحكية المولكية والفنكية  2-2
لألحاوم  ، وذلك وفقو  كياوونهم مجلس اإلكيعكي   الدلكيلجلس في م عضوا   15كيل المفوتكيح العومة وكيتاون من لدعلى والتشغكيلكية 

 .2008بدلكيل المفوتكيح العومة لعوم  الخوصةالمنصوص علكيهو في مذارة التفوهم 
أمكين التي تؤدي دور  ،أمو األمونة العومة الواكيل المؤتمن على الدلكيل،بوصفهو بدور رئكيسي  كياووإلتقوم او  2-3

 عن تقدكيم الدعم التشغكيلي واإلداري ألعمول مجلس دلكيل المفوتكيح العومة.  بر مسؤولة أكيضو  تعمجلس دلكيل المفوتكيح العومة، فت  
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 يااودليل المفاتيح العامة لإل أهداف -3
وثكيقة مواصفوت لاالمتثول األعضوء على  همسوعدة دول في كياوولإلل أبرز أهداف دلكيل المفوتكيح العومة تتمث   3-1

بمو فكيمو كيخص شهودات البنكية األسوسكية للمفوتكيح العومة، ، Doc 9303 من الوثكيقة 12قسم السفر المقروءة آلكيو  الواردة في ال
 الحدود. مراقبةكيضمن التحقق بوستمرار وبشال سلس من جوازات السفر اإللاترونكية على نقوط 

كيسوهم بولتولي ر معلوموت آنكية وموثوق بهو إلجراء عملكية التحقق، و توف   كياوووكيضمن دلكيل المفوتكيح العومة لإل 3-2
الحراة عبر الحدود ر كيكيستالحدود و  مراقبةنقوط  لىلاترونكية عالتحقق من جوازات السفر اإلأمن عملكية وتحسكين ط كيبسفي ت
 مأمون.سركيع و  بشال

 الحدوداآللكية على مراقبة للوسكيلة  اإللاترونكيةجوازات السفر  معجنبو  إلى جنب  العومة ر دلكيل المفوتكيحكيوف  و  3-3
مثل ، بكيومتركيةقكيوسوت  استخدام المراقبةاآللية على الحدودب بوابوت وتتطل  . برنومج منفصل يف القكيد مسبقو   جة إلىدون الحو
 لذلكو . وثكيقةالحومل  لوجه صورة اإللاتروني جواز السفرالموجودة في  رقوقةال تضمنوت المسوفر. هوكية لتأاكيد، الوجهصورة 

 صحة وتتأاد، دلكيل المفوتكيح العومة من خالل اإللاترونيالسفر  جواز ق من صحةولتحقب مراقبة الحدود جهوز عندمو كيقوم
 .حومل الجواز وجه للتعرف علىالموجودة  صورةال ثقة علىال ب عتمدأن كي جهوزللكيمان  على الرقوقة،المخزنة سالمة البكيونوت و 
حولكيو  مطوبقة متداولة لاترونكية الإل، ال تاون بكيونوت الرقوقوت الموجودة في وثوئق السفر اوفي بعض األحكيون 3-4

، (ISO)، بولتعوون مع المنظمة الدولكية لتوحكيد المقوكيكيس كياووقوم دلكيل المفوتكيح العومة لإللذلك . و كياووبولاومل لمواصفوت اإل
ر المشوال عند قراءة جوازات السفتلك بتطبكيق آلكية تما ن من إتوحة الرموز الخوطئة بحكيث تعي سلطوت مراقبة الحدود 

 للمواصفوت.مطوبقة الغكير اإللاترونكية 
لتوزكيع الشهودات العومة التي تحتوج إلكيهو  لهمو قكيمة ابرىأداة ونظوم ادلكيل المفوتكيح العومة ب فعتر  كي  و  3-5

 الوثكيقةسلطوت مراقبة الحدود ولمسوعدة الدول األعضوء فكيه على التحقق من أن شهوداتهو تطوبق الشروط الواردة في 
Doc 9303.  لتحدكيد هوكية  كياووبرنومج اإلخالل دورتهو الثومنة والثالثكين استراتكيجكية  كياووقد اعتمدت الجمعكية العمومكية لإلو
هذه االستراتكيجكية في األسوسكية عنوصر الالرئكيسي الذي كيقوم به دلكيل المفوتكيح العومة ضمن أحد  حكيث أبرزت الدور المسوفركين

 (.)أ( بولمرفق 2)الرسم رقم  بافوءة وأمون السفر اإللاترونكية والتحقق من صحتهوقراءة جوازات ل "ظم وأدوات التفتكيشن  "وهو 
 ات السفرجواز التحقق من صحة عملكية جراء إلفي الوقت الحولي  الشهودات المطلوبة أنواع ال تلكيسولان  3-6

و  أو ت عتبر أسوس شهودات توقيعالالمختصة بية السلطة الوطن عوز  وت  . كياوودلكيل المفوتكيح العومة لإل تبودل من خاللقوبلة لل ةاإللاترونكي
القوئمة  من خالل أو دبلوموسي تبودل ثنوئيإمو : تكينوسكيل طركيقعن  ، وذلكDoc 9303 لوثكيقةحسبمو ورد في ا، لثقةل مرسوة  

 دول عدة قد وجدتو . مبوشرةمن خالل دلكيل المفوتكيح العومة ، ولان لكيس المختصة بالتوقيعالسلطة الوطنية تصدرهو التي  رئكيسكيةال
رغبتهو في معرفة رت عن وعب   ،التبودل الثنوئي من خاللالمذاورة الوطنكية سلطة المن  شهودات الحصول على صعوبة في

 .رئكيسكيةال قوئمةونشر ال تجمكيع كياووتولي اإل إماونكية
ن  3-7 مصدر واحد  من خالللحصول من اخرى األ الدول المستقبلةن ما  كي   سوف 1الرئكيسكية وئمةهذه الق نشروا 

 تبودل ثنوئي إجراءمن  ( بدال  الرئكيسكيةالقوئمة جهة إصدار ) الموقعة من السلطوت الوطنكية المختصة شهوداتال مجموعة من على

                                                                 
 التي أصدرتهو. الدولة رقمكيو  علكيهو قع تو و  لوطنكية المختصة بولتوقكيع على الشهوداتالترخكيص التي تصدرهو السلطوت ا شهوداتب وئمةق هي رئكيسكيةال وئمةقال 1
على  وأن تصد ق، الدول األخرى مع عدد من شهودات يثنوئ في دلكيل المفوتكيح العومة كيمانهو أن تتبودل بشال ةالمشوراإحدى الدول  فإن ،ةطكيبس اتبعبور و 
السلطوت الوطنكية المعنكية بولتوقكيع على  على جمكيع هذه القوئمةوتحتوي . الموقعة وطنكيةال شهودةوترفقهو بول هوكيتوقكيع علالو  قوئمة تجمكيعتقوم ب ثم، شهوداتال

بعدئذ تحمكيل هذه القوئمة الرئكيسكية من  كيمانعلى دلكيل المفوتكيح العومة لإلكياوو. و  تنزكيلهوكيمان و  الرئكيسكية، قوئمةال وكي طلق علكيهو الدولةبهو  ثقالشهودات والتي ت
 .هذه الشهوداترغب في الحصول على تو  الرئكيسكية قوئمةال أصدر الذي في هذا القطر ثقت كيل المفوتكيح العومة بواسطة أطراف أخرىدل
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األمونة  من ال   افققد و و . تلك القوئمةعلى  منظموت ممثلةمع  أو صدارالمختصة بوإل السلطوت منسلطة مع ال  مبوشر
على دلكيل المفوتكيح العومة  ونشرهوبتوقكيعهو  كياووقومت اإل رئكيسكية قوئمةالمفوتكيح العومة على إتوحة  دلكيل ومجلس كياووالعومة لإل

 تخدم، وسوف فكيهكيقدمهو دلكيل المفوتكيح العومة للمشوراكين  إضوفكية مةقكي  الخوصكية خدمة  وستاون هذه. في المستقبل القركيب
 .قبة الحدودار مسلطوت و  قوئوثإصدار ال سلطوت مصولح ال من

 يااومزايا دليل المفاتيح العامة لإل -4
إلاترونكية  الذكين كيحملون جوازات سفر ألن المواطنكيندلكيل المفوتكيح العومة  من االنضموم إلى الدول تستفكيد 4-1

 مرور عبرولب بعض الدولتسمح ال ، على سبكيل المثولف اإللاترونكية. جوازات السفر ت التي توفرهوتسهكيالال هم التمتع بمزاكيوكيمان
به  مصدر موثوقمن  شهودات رقمكيةهم ل كيتوفرة الذكين اإللاترونكي ات السفرجواز  لحوملي المراقبة اآللكية على الحدود سوى بوابوت

ن (دلكيل المفوتكيح العومةمثل ) دولهم في دلكيل المفوتكيح العومة  في االنضموم إلى مصلحة أكيضو  لهو  مراقبة الحدود سلطوت. وا 
جوازات السفر  التحقق من صحةعلى  تهولمسوعدلمعلوموت إلى مصودر ا به آني وموثوقوصول  اي كيتسنى لهو كياوولإل

حكيث ، كينمسوفر مؤمنة وفعولة لل تتسهكيالقدكيم ت في جوازات السفر اإللاترونكية وصالحكية التحقق من صحةوكيسوهم . اإللاترونكية
 .عبر الحدود بشال سركيع المسوفركين الشرعكيكين تكيسر حراةنهو إ
رسوم ، نظرا  ألن هوفعولكية والافوءة من حكيث تاولكيفكيل المفوتكيح العومة من الوسوئل التي تتسم بولوكيعتبر دل 4-2

االستثمور المطلوب للحفوظ على البنكية األسوسكية الثنوئكية للربط بجمكيع من  ضئكيلة تشال نسبةالعضوكية في دلكيل المفوتكيح العومة 
استردادهو عن طركيق رسوم إصدار جوازات السفر اإللاترونكية. ورغم  ، وكيمانالدول التي ت صدر جوازات السفر اإللاترونكية

مزاكيو دلكيل  برازصعوبة تقدكير بعض التاولكيف واختالفهو إلى حد ابكير من دولة ألخرى، سوف كي عد  تحلكيل للتاولكيف والمنوفع إل
 المفوتكيح العومة.

 لمشاراةم المحرز في االتقدّ  -5
إلى دلكيل المفوتكيح العومة،  أخرى عضوا   ةدول 13ت انضم  العمومكية،  منذ انعقود الدورة السوبقة للجمعكية 5-1

السفر من جوازات تقركيبو  في الموئة  80ولرغم من أن بو . )ب(، امو كيرد في المرفق مشوراو   51لكيصبح بذلك مجموع المشوراكين 
ابكيرة بكين عدد الدول التي تصدر  فجوةاإللاترونكية قكيد التداول أصدرتهو الدول األعضوء في دلكيل المفوتكيح العومة، فال تزال ثمة 

والدول والاكيونوت من غكير الدول التي تستخدم المفوتكيح  كياووإلاترونكية وعدد المشوراكين في دلكيل المفوتكيح العومة لإلسفر جوازات 
التحقق الاومل من في توسكيع نطوق  ةالابكير  وتالتحدكيد حأل الكيومكية لمراقبة حراة المرور عبر الحدود. وكيتمث   العومة في العملكيوت

دلكيل المفوتكيح العومة صحة جوازات السفر اإللاترونكية بوستخدام اوفة اإلماونوت التي توفرهو الرقوقة، ومن ثم التوسع في استخدام 
 عملكية لوثوئق السفر اإللاترونكية.االستفودة القصوى من القكيمة الكيق تحقسلطوت مراقبة الحدود بغكية بواسطة 

 سهكيالتالت - التوسع ملحقلل (25رقم ) لتعدكيلقدم التشجكيع على المشوراة في دلكيل المفوتكيح العومة، ول 5-2
الجهوت  تستهدفاحدة : و تكينتوصكيإلى اآلن  هذه التوصكيةدلكيل المفوتكيح العومة. وتنقسم الخوصة ب 1-9-3 التوصكيةعلى  تنقكيحو  
دلكيل المفوتكيح العومة، في في مشوراة ولبشدة ب كياووسلطوت مراقبة الحدود. وتوصي اإلتعلق بت أخرىو السفر  وئقصدر وثالتي ت  

 .الموقف هذا التوسع قلحالم تنقكيححكين كيعزز 
 عبر الحدودالمفوتكيح العومة دلكيل خوص بوستخدام  كيوم   للمرة الثونكية مظ  ، ن  في إطور إجراءات التروكيج الحولكيةو  5-3

وجه االختالف بكين استخدام دلكيل لمعرفة أوشا ل هذا الكيوم من ضمن أمور أخرى فرصة بن وءة . 2014النروكيج في أاتوبر في 
قوعدة بكيونوت االنتربول الخوصة بوثوئق السفر استخدام المفوتكيح العومة في التحقق من صحة جوازات السفر اإللاترونكية و 
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التطبكيقوت " مجموعة . وت ستخدم قوعدة بكيونوت االنتربول في إطوراالثنكيناون من الممان الربط بكين  مو إذاوالمفقودة، و المسروقة 
خوصة تطبكيقوت  أكيضو تتضمنعلمو  بأنهو لتحدكيد هوكية المسوفركين،  كياوواستراتكيجكية برنومج اإلالتي تشملهو  "القوبلة للتشغكيل البكيني

رد في مذارة التفوهم الخوصة بدلكيل المفوتكيح او هو امو عملكيوت المراقبة. و الستخدامهو في لى الحدود ع كيةالستخبوراتبولعلوموت ا
كيشمل تبودل المعلوموت الشخصكية المسجلة في وثوئق السفر اإللاترونكية، مثل رقم تعركيف الوثكيقة، الذي ال العومة، فإن الدلكيل 
ر دلكيل المفوتكيح العومة . ومن ثم ال كيوف  االنتربولإلجبوركية في قوعدة بكيونوت في مجموعة البكيونوت االمبلغ عنهو هو أحد البكيونوت 

قد و خوصكية تبودل الشهودات ألغراض الحصول على بكيونوت شخصكية بحكيث كيمان الربط بكينه وبكين قوعدة بكيونوت االنتربول. 
 كياوولإل ثوئق السفر المقروءة آلكيو  بشأن و وبقة السالثالث الندوات دلكيل المفوتكيح العومة خالل انعقود تتعلق بدورات بولمثل  ن ظمت
خوصة إقلكيمكية دراسكية حلقوت ، وخالل انعقود 2015 عومو  2014وعوم  2013من عوم  ول في أاتوبرـمت في مونتركيظ  التي ن  

( 2015كير ( والنكيجر )كينو2014زباستون )أبركيل و ( وأ2013و )نوفمبر لتحدكيد هوكية المسوفركين في بوراكينو فوس كياووبرنومج اإلب
على الخطوات العملكية التي هذه دراسكية الحلقوت الانصب اهتموم (. و 2015واكينكيو )نوفمبر  (2015وجمهوركية الاونغو )موكيو 

 كينبغي اتخوذهو للمشوراة في دلكيل المفوتكيح العومة. 

 المشغل الجديد لدليل المفاتيح العامة -6
في دلكيل المفوتكيح العومة  شغلام عقد تشغكيلي لمإبر من أجل  كياوواإل التي طرحتهو منوقصةال في أعقوب 6-1

 تعوقدمع شراة بوندسدرواكيراي المحدودة ام كياوودلكيل المفوتكيح العومة لإلخدموت ، تم التوقكيع على عقد توفكير 2015مورس 
المشوراكين رسوم تسجكيل  تنخفضاوبموجب هذا العقد الجدكيد،  .لتصمكيم دلكيل المفوتكيح العومة وتطوكيره وتشغكيله بولاومل رئكيسي

أكيضو  الرسوم السنوكية للمشوراكين  تنخفضادوالر أمركياي، و  15 900دوالر أمركياي إلى  56 000الجدد في الدلكيل من 
الحولكيكين. وتجدر اإلشورة إلى أنه المو ازداد عدد المشوراكين في دلكيل المفوتكيح العومة المو انخفضت الرسوم السنوكية التي كينبغي 

 (.)أ( في المرفق  3لشال للمشوراكين سدادهو )انظر ا

 2019-2017األولويات والنتائج:  -7
، الذي المقبلة للفترة الثالثكية كياوودلكيل المفوتكيح العومة لإلبرنومج عمل اعتمود العمومكية إلى جمعكية ت دعى ال 7-1

 .(ج)وافق علكيه المجلس. وكيرد هذا البرنومج في المرفق 
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 (أ) المرفق

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 CLRs الشهوداتقوئمة سحب و  DSCs شهودات الموق عكين على الوثكيقة –مالحظة 

 لتحديد هوية المسافرين يااوموقع دليل المفاتيح العامة في استراتيجية برنامج اإل  - 2الرسم رقم 

 

 لدليل المفاتيح العامة التسجيل والرسوم السنويةرسم  - 3الرسم رقم 
 مريايةرسم التسجيل بالدوالرات األ

 2016اعتبارًا من  2015إلى  2009 2008إلى  2007

85.000 56.000 15.900 

 الرسوم السنوية بالدوالرات األمرياية
 2016اعتبارًا من  وما قبلها 2015 عدد المشتراين في دليل المفاتيح العامة

45-49 34.000 29.900 
50-54 34.000 27.000 

55-59 34.000 24.500 

        

Country H

Country G

Country F

Country A Country B

Country C

Country D

Country E

Country H

Country G

Country F

Country A Country B

Country C

Country D

Country E

via bilateral Exchange

ICAO 
PKD

via ICAO PKD

This example shows 8 states requiring 56 bilateral exchanges (left) or 2 
exchanges with the PKD (right) to be up to date with certificates and CRLs. In 
case of 188 ICAO States 35,156 bilateral exchanges would be necessary while 
there are still 2 exchanges necessary with the PKD.

Distribution of Certificates and CRLs

شهههادات مطابقههة 
 للمواصفات

عملكيــة تبــودل ثنوئكيــة )الكيســور( أو إلــى تبــودلكين اثنــكين مــع  56فــي هــذا المثــول ثمــوني دول تحتــوج إلــى 
دلكيــــل المفــــوتكيح العومــــة )الكيمــــكين( لالطــــالع علــــى آخــــر المعلومــــوت بشــــأن الشــــهودات وقوئمــــة ســــحب 

عملكيــة  36 290، سـكياون مـن الضـروري إجـراء كياـوودولـة عضـوا فـي اإل 188الشـهودات. فـي حولـة 
 تبودل ثنوئكية بكينمو كيبقي عدد عملكيوت التبودل الالزمة مع دلكيل المفوتكيح العومة عملكيتكين اثنتكين.

 توزيع الشهادات - 1م الرسم رق

دليل المفاتيح العامة: 
وثائق السفر لقراءة 

والتحّقق  المقروءة آلياً 
 بشال افوء ومأمون منها
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 المرفق )ب(

PKD 
Participant 

Number 
PKD Participating States 

and Entities Joining Date 
 PKD 

Participant 
Number 

PKD Participating States 
and Entities Joining Date 

1 Australia   (PKD Board 
Member) 19/03/2007  27 Norway 20/06/2011 

2 New Zealand   (PKD Board 
Member) 19/03/2007  28 Bulgaria 12/10/2011 

3 Singapore   (PKD Board 
Member) 19/03/2007  29 Luxembourg 30/11/2011 

4 United Kingdom   (PKD 
Board Member) 19/03/2007  30 Sweden (PKD Board 

Member) 01/12/2011 

5 Japan   (PKD Board Member) 19/03/2007  31 United Nations 14/06/2012 

6 Canada   (PKD Board 
Member) 19/03/2007  32 Spain 10/07/2012 

7 
United States of 

America   (PKD Board 
Member) 

02/11/2007 
 

33 Russian Federation 31/08/2012 

8 Germany 01/11/2007  34 Malaysia (PKD Board 
Member) 09/11/2012 

9 Republic of Korea 28/03/2008  35 Argentina 13/12/2012 
10 France 19/06/2008  36 Thailand 05/03/2013 

11 People's Republic of 
China   (PKD Board Member) 26/11/2008  37 Ireland 08/03/2013 

12 Republic of Kazakhstan 19/12/2008  38 Republic of Moldova 11/06/2013 
13 India 12/02/2009  39 Belgium 31/10/2013 

14 Nigeria   (PKD Board 
Member) 13/04/2009  40 Brazil (PKD Board 

Member) 03/01/2014 

15 Switzerland   (Chair of PKD 
Board) 10/07/2009  41 Qatar 10/03/2014 

16 Ukraine 30/10/2009  42 Seychells 14/03/2014 
17 Latvia 28/06/2010  43 Uzbekistan 19/03/2014 
18 The Czech Republic 30/06/2010  44 Philippines 12/03/2014 
19 Macao, China 28/09/2010  45 Iran (Islamic Republic of) 18/05/2014 

20 United Arab Emirates   (PKD 
Board Member) 25/10/2010  46 Colombia 19/05/2015 

21 Hong Kong, China 26/10/2010  47 Romania 03/02/2016 
22 Slovak Republic 23/11/2010  48 Finland 26/02/2016 

23 The Netherlands   (PKD 
Board Member) 08/12/2010  49 Benin 03/03/2016 

24 Kingdom of Morocco 29/12/2010  50 Botswana 05/04/2016 
25 Austria 31/12/2010  51 Kuwait 20/04/2016 
26 Hungary 15/02/2011     
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 (ج)المرفق 

 يااوبرنامج عمل دليل المفاتيح الرئيسية لإل

 النتائج األولويات الفئات
الحذر  توخي. و مؤتمن: العمل اواكيل 1األولوكية  كياووالدور التشغكيلي لإل

الشهودات  صحةللحفوظ على  ارستمر بوالواجب 
اعد والمواصفوت ، وضمون امتثولهو للقو الرقمكية

من  12)الواردة في القسم  كياووالتي تحددهو اإل
 (Doc 9303الوثكيقة 

ضمون استمرار عملكيوت دلكيل المفوتكيح 
 . توقفالعومة دون 

من  كياووكية لإل: إتوحة القوئمة الرئكيس2ولوكية األ كياووكية لإلالقوئمة الرئكيس
قوبلكية لضمون  كياووخالل دلكيل المفوتكيح العومة لإل

البكيني العولمي للتحقق من صحة التشغكيل 
 جوازات السفر اإللاترونكية.

 

" جومعوو موقعخدمة جدكيدة تتكيح للدول "
للتحقق من صحة المعلوموت الواردة في 

 جوازات السفر اإللاترونكية.

 أنشطة علىبصورة أابر : التراكيز 3األولوكية  التروكيج
اعتمودا على الاتب التي توجههو المنظمة التروكيج 
في شال أكيوم  تي ت نظ موحلقوت العمل ال ولإلى الد

في سكيوق مخصصة لدلكيل المفوتكيح الرئكيسكية أو 
مو كيتصل بهو وثوئق السفر المقروءة آلكيو و  دواتن

 .من حلقوت دراسكية إقلكيمكية

 زكيودة المشوراة في دلكيل المفوتكيح العومة
والتحقق الشومل من صحة جوازات السفر 

متوقع بحكيث تحقق االستثمورات العوئد ال
 .منهو بولاومل

دلكيل المفوتكيح  جمكيع أعضوء تشجكيع: 4األولوكية  زكيودة المشوراة الفعلكية
السفر تحمكيل وتنزكيل بكيونوت جوازات العومة على 
جوازت السفر  عدد من أجل زكيودة ،اإللاترونكية

استنودا  اإللاترونكية التي كيتم التحقق من صحتهو
بة نقوط مراق عندإلى دلكيل المفوتكيح العومة 

 الحدود.

استخدام دلكيل المفوتكيح في زكيودة فعلكية 
، من خالل العومة عند نقوط مراقبة الحدود

وضع خطة عمل فعولة تستهدف سلطوت 
 مراقبة الحدود.

العومة تعزكيز دعم األمونة 
 لدلكيل المفوتكيح العومة

: تعزكيز دعم األمونة العومة لمجلس 5األولوكية 
في دلكيل دلكيل المفوتكيح العومة والمشوراكين 

، ال موارد إضوفكيةأدوات و اعتمودا على المفوتكيح 
 لتاولكيف والمنوفعل تتحلكيالإجراء خالل سكيمو من 

 فكيمو كيخص حتكيوجوتتلبكية االالتأاد من 
دلكيل المفوتكيح العومة وتقدكيم المسوعدة 

 للدول.

 - ىههانته -




