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 )FAL/12( تسهيالت النقل الجوي لشعبةالدورة الثانية عشرة 
 ٢/٤/٢٠٠٤ الى ٢٢/٣القاهرة، مصر، من 

 التسهيالت وأمن وثائق السفر واالجراءات الرسمية عند مراقبة الحدود :٢رقم  البند
 القياسات البيولوجية :٢-٢

 القياسات البيولوجية في جوازات السفر

 )الواليات المتحدة من ةمقدم(

 خلفية الموضوع -١

تعرض هذه الوثيقة الحالة الراهنة العداد االيكاو للقواعد القياسية للقياسات البيولوجية والحاجة الى هـذه           ١-١
 .القواعد القياسية

 وزيادة استخدام القواعد القياسـية لجـوازات   اعدادعملت الواليات المتحدة ضمن اطار االيكاو من أجل      ٢-١
 .١٩٨١ في عام وثائق السفر المقروءة آليا — Doc 9303لطبعة األولى من الوثيقة السفر المقروءة آليا منذ اعداد ا

قدمت الواليات المتحدة أول رئيس لمجموعة العمل المعنية بالتكنولوجيات الجديدة التابعـة للمجموعـة                ٣-١
مذكورة حتى الوقـت  االستشارية الفنية المعنية بوثائق السفر المقروءة آليا، وظلت تعمل بنشاط لدعم مجموعة العمل ال           

 .  الراهن

، ظلت مجموعة العمل المعنية بالتكنولوجيات الجديدة تعمل في اعداد مرفقات تنص على            ١٩٩٧منذ عام    ٤-١
وأنتج هذا العمل مجموعة من المرفقـات       .  القياسات البيولوجية في وثائق السفر، وخاصة جوازات السفر والبطاقات        

تقدم التسهيالت والمساعدة في السفر     ى  لالقياسات البيولوجية يمكن أن تؤدي       تبين كيف أن ا    Doc 9303ألجزاء الوثيقة   
وتصمن هذا العمل طريقة لبنية البيانات المنطقية للبيانات، والنظر في حماية البيانات من االستخدام غير .  وزيادة األمن
 .المرخص به

وباالضافة .  انبه عبر الحدود أمم العالم تستجيب آلثار االرهاب، وخاصة جو١١/٩/٢٠٠١جعلت أحداث  ٥-١
وبالتالي، سارعت الواليات .  الى وفاة عدة آالف من المواطنين األمريكيين، توفي في الهجوم مواطنو دول أخرى كثيرة

 .  المتحدة باتخاذ اجراءات تشريعية لتعزيز أمن حدود الواليات المتحدة باصدار تشريعين رئيسيين كقانونين
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 تي اتخذتها الواليات المتحدةاالجراءات التشريعية ال -٢

، تم اصدار قانون توحيد أمريكا وتعزيزها بتوفير الوسائل المالئمة المطلوبـة لمنـع              ٢٦/١٠/٢٠٠١في   ١-٢
 .(USA PATRIOT)االرهاب واعاقته 

 بحيث ٢٠٠٢، تم توقيع قانون تحسين األمن على الحدود واصالح الدخول بتأشيرة لعام ١٥/٥/٢٠٠٢في  ٢-٢
 .    ويرد أدناه جزء من أهم مادة في هذا القانون.سرى مفعوله كقانون

يصدر وزير الخارجية لألجانب فقط تأشيرات مقروءة آليا ومقاومة : "... اصدار التأشيرات) ب (٣٠٣المادة  ٣-٢
ويحدد نص الحق القياس البيولوجي على أنه ." للتزوير ووثائق للسفر والدخول تستخدم فيها محددات بالقياس البيولوجي

 .  األصابعبصمات 

يجب على حكومة كل  ":القاعدة القياسية التكنولوجية للمشاركين في التخلي عن التأشيرات) ج (٣٠٣المادة  ٤-٢
 وكشرط لتحديد ٢٦/١٠/٢٠٠٤دولة محددة للمشاركة في برنامج التخلي عن التأشيرات أن تقوم، في موعد ال يتجاوز         

 لتصدر لمواطنيها جوازات سفر مقروءة آليـا ومقاومـة للتزويـر            استمرار ذلك التحديد، بالشهادة بأنها لديها برنامج      
وتتضمن محددات للقياس البيولوجي تمتثل للقواعد القياسية لمحددات القياس البيولوجي القابلة للتطبيق والموضوعة من    

، ٢٦/١٠/٢٠٠٤أجنبي يطلب، في أو بعد      أي  يجب على   ). ... أضيف التشديد (جانب منظمة الطيران المدني الدولي      
ما لم يصدر جـواز  ) الواردة أعاله(الدخول بموجب برنامج التخلي عن التأشيرات أن يقدم جواز سفر يفي بالمتطلبات  

 ."سفر األجنبي قبل ذلك التاريخ

 االجراءات التي اتخذتها االيكاو بشأن القواعد القياسية لمحددات القياس البيولوجي -٣

ة بوثائق السفر المقروءة آليا في اجتماعها الرابع عشر، المنعقد          قدمت المجموعة االستشارية الفنية المعني     ١-٣
.  ، توصية من أربعة أجزاء بقواعد قياسية للقياس البيولوجي ووسائط للتخزين في وثائق السـفر              ٢٠٠٣في شهر مايو    

 . يكاوواعتمدت لجنة النقل الجوي المنبثقة عن المجلس هذه التوصية وأصبحت معروفة باسم المخطط التفصيلي لال

يعتبر التعرف على الوجه القياس البيولوجي المفضل للتشغيل البيني على الصعيد العالمي، مع السـماح                ١-١-٣
ويتعين تخزين صـورة الوجـه رقميـا،        .  ثانوية لالستخدام الوطني  بيولوجية  ببصمات األصابع والقزحية كقياسات     

 .(10KB) كيلوبايت ١٠وضغطها الى نحو 

 ٣٢غير موصلة حجم ذاكرتها     مدمجة و تخزين خلية سليكونية بدائرة كهربائية      البد من أن يكون وسيط ال      ٢-١-٣
وهذا هو .  (ISO 14443) ١٤٤٤٣المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  على األقل، ومتوافقة مع معيار (32KB)كيلوبايت 

وسيط التخزين االختياري الوحيد الذي له سعة تخزين كافية لملفات صور القياس البيولوجي والقابل للتطبيـق علـى            
 .ID1جميع أشكال وثائق السفر الثالثة، أي جوازات السفر والتأشيرات والبطاقات بحجم 

بسرعة وموثوقية االطالع دول المستقبلة لبنية البيانات المنطقية، لكي تستطيع اليتعين تخزين البيانات وفقا   ٣-١-٣
 .على البيانات المتوافرة بجواز السفر

يجب حماية البيانات من التأثر بالمواد الكيميائية أو التغير أو االفشاء غير المرخص به عن طريق شكل                  ٤-١-٣
 .من البنية األساسية الرئيسية العامة، مع أداء االيكاو دورا مهما في االدارة األساسية

اجتماعات الحقة لمجموعة العمل المعنية بالتكنولوجيات الجديدة ومجموعاتها الفرعية بالمزيد مـن        قامت   ٢-٣
ومازال هذا  .  تحديد التفاصيل الضرورية لوضع قواعد قياسية لدعم النظام القابل للتشغيل البيني على النطاق العالمي             

نظم المختلفة للخاليا السليكونية وأجهـزة القـراءة،      ومن الصعب ضمان التشغيل البيني العالمي لهذه ال       .  العمل جاريا 
غير أنه يجـب أن تعمـل القواعـد    .  وخاصة في المجاالت التي ال يزال يتم فيها تحديد القواعد القياسية التكنولوجية         
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مـة  القياسية للقياس البيولوجي على نفس مستوى التشغيل البيني العالمي الذي تعمل عليه أساليب عرض البيانات القائ               
 .Doc 9303على التعرف البصري على الحروف في المساحات المقروءة آليا بجميع الوثائق الممتثلة للوثيقة 

 االجراءات التي اتخذتها الواليات المتحدة عقب وضع قواعد االيكاو القياسية للقياس البيولوجي -٤

لدولية للمعاملـة بالمثـل، تعتـزم      اقرارا بالتحسينات األمنية التي تتيحها القياسات البيولوجية وبالمبادئ ا         ١-٤
 ٣-٢الحدود حسبما يرد بيانها في الفقرتين على من األ من قانون تحسين ٣٠٣الواليات المتحدة االلتزام بمتطلبات المادة 

 . أعاله٤-٢و

بالنسبة لجوازات السفر، بدأت الواليات المتحدة برنامجا النتاج دفتر جواز سفر يتضمن خلية سـليكونية                ٢-٤
غير موصلة تحتوي على صورة وجه رقمية بوصفها القياس البيولوجي، الى جانـب نسـخة        ومدمجة  ربائية  كهبدائرة  

ومن المتوقع اصدار أول جواز للواليات .  مطابقة للبيانات البصرية وبيانات المساحات المقروءة آليا على جواز السفر     
 .٢٠٠٤المتحدة قابل للقياس البيولوجي في شهر أكتوبر 

 في اصدار التأشيرات بالقياس البيولوجي يتمثل تأشيرات، فان النهج الذي تتبعه الواليات المتحدة بالنسبة لل ٣-٤
في التقاط صورة للوجه واثنتين من بصمات األصابع عند طلب التأشيرة، وتخزين هذه الصور فـي نظـام محمـي،                    

وال .  لتحقق من هوية حامـل التأشـيرة      ويستخدم قراءة التأشيرة عند ميناء الدخول كمفتاح لالطالع على المعلومات ل          
 .  وتوجد بالفعل عناصر من هذا البرنامج وتعمل بفعالية.  تتضمن التأشيرة بيانات قياس بيولوجي مختزنة رقميا

اضطلعت الواليات المتحدة، باالضافة الى هذه االجراءات لوثائقها الوطنية، بدور يتسم بأخذ زمام المبادرة  ٤-٤
خرى، وعلى األخص مجموعة الثمانية ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا، للدعوة الـى زيـادة   في المنابر الدولية األ   

القواعد القياسية الجراءات اصدار الوثائق، وتحسين السمات األمنية للوثائق، ورفع مستوى جميع الجوازات ووثـائق               
البصري على الحروف حسبما يرد وصفها فـي  السفر الى القواعد القياسية للبيانات المقروءة آليا القائمة على التعرف       

وفي جميع الحاالت، يتم االبقاء على صدارة االيكاو بصفتها المنظمة واضعة القواعد القياسية .  Doc 9303وثيقة االيكاو 
 .  الدولية لوثائق السفر

 الشعبةاجتماع االجراء المعروض على  -٥
 :يرجى من اجتماع الشعبة القيام بما يلي ١-٥

 .  بالقياسات البيولوجية بوصفها رادعا مهما للغش في الهويةاالحاطة علما )أ 

تشجيع الدول األعضاء على المشاركة بنشاط في أعمال المجموعة االستشارية الفنية المعنية بوثائق           )ب 
 .السفر المقروءة آليا ومجموعات العمل التابعة لها

لمشـكالت اللوجسـتية أو    للحصول على مساعدة اقليمية أو دولية فـي ا     تشجيع الدول على السعي    )ج 
 .التشغيلية المرتبطة بنظمها لجوازات السفر المقروءة آليا

 ـ انتهـى ـ


