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  المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران

  ٢٠١٢ سبتمبر ١٤-١٢، یالمونتر

أسـماء دور برنامج وثائق السفر المقروءة آلیا والمعلومات المسبقة عن الركـاب وسـجل   من جدول األعمال: ٧البند 
  الركاب

  التعرف على الركاب وبرنامج وثائق السفر المقروءة آلیا

  )العامة من األمانة ة(مقدم

  الملخص
، االستشــاري) الفریــق( (TAG/MRTD)الفریــق االستشــاري الفنــي لوثــائق الســفر المقــروءة آلیــا مــن خــالل  االیكــاو، تعــد

المعنونــة "وثــائق الســفر المقــروءة ، Doc 9303المواصــفات الفنیــة لوثــائق الســفر المقــروءة آلیــًا، والتــي تُنشــر فــي الوثیقــة 
وبالتعـــاون مـــع الـــدول  الفریــق االستشـــارياألخیــرة، قـــدمت المنظمـــة، بمســـاعدة . وفـــي األعـــوام ٣و ٢و ١آلیــًا"، األجـــزاء 

المعنیة والمنظمات الدولیة ذات الصلة، المساعدة للدول األعضاء لدعم إصـدار جـوازات سـفر تتطـابق مـع المواصـفات 
المــواد اإلرشــادیة مــؤخرًا مــن وضــع المواصــفات و  حــّول الفریــق االستشــاري تركیــزهالموضــحة فــي الوثیقــة المــذكورة. وقــد 

بشــأن أمــن الوثــائق إلــى مفهــوم إدارة الهویــة، وهــو عنصــر یتعلــق بتــأمین ســالمة الوثــائق المســتخدمة فــي إصــدار وثــائق 
  السفر المقروءة آلیًا. 

  االستشاري. الفریقوتقترح هذه الورقة توسیع والیة برنامج االیكاو المتعلق بوثائق السفر المقروءة آلیًا لتعكس عمل 
  .٦الفقرة التوصیات الواردة في االستنتاجات و  من الطیران إلى تأییدألرفیع المستوى الیدعى المؤتمر : اءاإلجر 

 معلومات أساسیة - ١
عداد مواصفات فنیة لجوازات السفر وتأشیرات الدخول نوات تقریبًا، عكفت االیكاو على إعلى مدى خمس س ١- ١

المعنونة "وثائق السفر ، Doc 9303. وتُنشر هذه المواصفات ضمن الوثیقة ووثائق السفر الرسمیة (بحجم البطاقة) المقروءة آلیاً 
یضم خبراء ترشحهم الدول  وهو، ١٩٨٦منذ عام هذا العمل االستشاري  الفریقتولى ی. و ٣و ٢و ١المقروءة آلیًا"، األجزاء 

إجراء البحوث  للفریق االستشاريالتابع  فریق عمل التكنولوجیات الجدیدة ویجريقدم تقاریره إلى لجنة النقل الجوي. والقطاع وی
وتقدیم التقاریر عن التكنولوجیات الجدیدة والناشئة المتعلقة بوثائق السفر المقروءة آلیًا، إلى جانب صیاغة المواصفات. أما فریق 

 العمل المعني بالتنفیذ وبناء القدرات فیساعد في تنفیذ المواصفات والتثقیف والترویج وبناء القدرات. 

االستشاري وأفرقة عمله. ویضطلع برنامج  الفریقوتقدم أمانة االیكاو (شعبة أمن الطیران) الدعم الجتماعات  ٢- ١
والدول المعنیة، بالعدید من أنشطة التنفیذ وبناء القدرات المتنوعة،  الفریق االستشاريوثائق السفر المقروءة آلیًا، بمساعدة خبراء 

ئق السفر المقروءة آلیًا في مونتلایر، وعقد حلقات دراسیة وحلقات عمل في مختلف ومن بینها تنظیم ندوة سنویة عن وثا
المناطق؛ والقیام ببعثات مساعدة قطریة؛ ونشر تقریر وثائق السفر المقروءة آلیًا ثالث مرات سنویًا؛ والحفاظ على موقع 

المنظمات الدولیة، كمنظمة األمن والتعاون الكتروني مخصص لوثائق السفر المقروءة آلیًا؛ واالضطالع بأنشطة مشتركة مع 
في أوروبا، ومنظمة الدول األمریكیة، والمنظمة الدولیة للهجرة، والعدید من هیئات األمم المتحدة والمنظمة الدولیة لتوحید 

 .)٧٥٠١واعتمدتها بوصفها المعیار ایسو  Doc 9303صدقت على الوثیقة المقاییس (التي 
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ُنظم كشف أمني اوتوماتیة تیسر  Doc 9303لوثائق السفر المقروءة آلیًا في الوثیقة  وتتیح األشكال النموذجیة ٣- ١
الكشف األمني لألشخاص على الحدود. وٕاضافة إلى ذلك، فإن السمات الحسیة واألمنیة للوثائق ذاتها تتیح وسیلة حمایة من 

عزیز أمن الطیران، إذ یمكن استخدام وثائق السفر التغییر والتالعب والتزویر. ویؤدي تعزیز سالمة وثائق السفر بدوره إلى ت
المقروءة آلیًا كأداة معلومات تضیف لنظام الطیران المدني الدولي طبقة حمایة تحقق أغراضًا منها كشف اإلرهابیین والمهاجرین 

 غیر القانونیین وتمنع أفعال التدخل غیر المشروع.

والمواد اإلرشادیة المتعلقة بها وما یرتبط بها من أنشطة  ُیستكمل وضع مواصفات وثائق السفر المقروءة آلیاً و  ٤- ١
التیسیر، حسب االقتضاء.  –تنفیذ ومساعدة باعتماد القواعد والتوصیات الدولیة ذات الصلة، كما هو مبین في الملحق التاسع 

یًا وٕاصدارها بصورة مأمونة، ضمن وتندرج األحكام المتعلقة باألمن في الملحق التاسع، بما فیها إنتاج وثائق السفر المقروءة آل
 نطاق الجولة الثانیة من عملیات التدقیق التي تجریها االیكاو في إطار برنامجها العالمي لتدقیق أمن الطیران.  

 التطورات األخیرة - ٢

إن الجیل الحالي من وثائق السفر المتطابقة مع مواصفات االیكاو هو أكثر ما عرفه العالم أمانًا حتى الیوم.  ١- ٢
دماج سمات أمنیة جدیدة وأسالیب إنتاج الوثائق وآلیات تخصیصها جعل تزویر الجیل األخیر من وثائق الهویة أمرًا غایة في فإ

 الصعوبة. وعالوة على ذلك، فإن تحسین تدریب موظفي مراقبة الحدود یرفع احتمالیة كشف وثائق الهویة المزورة أو الزائفة.

ر المقروءة آلیًا والمزودة بإمكانات بیومتریة (الجوازات االلكترونیة)، وهو ما ویزداد استخدام الدول جوازات السف ٢- ٢
یمكن أن یزید تعزیز أمن وثائق السفر وسالمة الحدود. ولذلك تضمن أنشطة األمانة في اآلونة األخیرة كمًا أكبر من أنشطة 

مساعدة الدول التي تواجه صعوبات في تطبیق وثائق  بناء القدرات المتعلقة بالجوازات اإللكترونیة، باإلضافة إلى التركیز على
 السفر المقروءة آلیًا بشكل عام.

قصور مستمر یتعلق بإدارة الهویة ویمكن بید أنه، رغم المستوى المرتفع من أمن وثائق السفر حالیًا، فإن ثمة  ٣- ٢
فقد وسع الفریق االستشاري، في عام أن یقوض هذه الجهود ویؤثر على جمیع سلطات إصدار الجوازات تقریبًا. ونتیجة لذلك، 

، نطاق عمله لیشمل مجال إدارة الهویة الذي یتمثل عمومًا في قیام السلطات الوطنیة بفحص الوثائق المولدة والوثائق ٢٠٠٩
یستند األساسیة األخرى التي تحدد هویة الشخص والتحقق منها. والمقصود بالوثائق المولدة هو الوثائق (كشهادات المیالد) التي 

إلیها إصدار جوازات السفر. فهذه الوثائق، وما یرتبط بها من ُنظم وٕاجراءات مدنیة وٕاداریة إلصدارها، هي جوانب قصور یمكن 
وكلما ازدادت صعوبة تزویر هذه الوثائق ازداد انتشار تزویر الهویة. وقد یؤدي أن تفرط بسالمة وثائق السفر المقروءة آلیًا. 

ثائق سفر "أصلیة" ألشخاص بهویات زائفة، األمر الذي یقلص ما تتیحه هذه الوثائق من مزایا ألمن ذلك مثًالإلى إصدار و 
 الطیران المدني.

، على هذا العمل وحثت الدول األعضاء على ٢٠١٠للجمعیة العمومیة، في عام  ٣٧وقد صّدقت الدورة  ٤- ٢
في هذا الصدد اتخاذ التدابیر المناسبة لوضع مواد  تعزیز جهودها لحفظ أمن الوثائق المولدة وسالمتها، وطلبت من المجلس

 إرشادیة بخصوص هذه الوثائق. ویجري العمل على ذلك حالیًا.

وأخیرًا، تخطط األمانة، لتعزیز أمن وثائق السفر وسالمة الحدود وأمن الطیران، ألن تقترح في االجتماع  ٥- ٢
بند الملحق التاسع، الذي یوصي الدول بإدماج تكنولوجیات  ) بتحویل٢٠١٢أكتوبر  ٢٦-٢٢السابع لفریق التیسیر (مونتلایر، 

مما بیومتریة في جوازات سفرها المقروءة آلیًا، إلى قاعدة قیاسیة لإلیعاز بإصدار الجوازات اإللكترونیة على صعید عالمي. و 
دولة عضوا في االیكاو تصدر بالفعل جوازات إلكترونیة أو تعتزم  ١٠٠یبرر وضع هذه القاعدة القیاسیة أیضا أن أكثر من 

إصدارها في المستقبل القریب، وأن دلیل االیكاو للمفاتیح العامة یتیح منصة للتحقق الفوري من الجوازات اإللكترونیة على 
 الحدود. 
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 نامج وثائق السفر المقروءة آلیااستراتیجیة جدیدة لبر  - ٣

أّدى تطور عمل الفریق االستشاري من تأمین سالمة وثائق السفر المقروءة آلیًا إلى تأمین األساس الذي یستند  ١- ٣
إلیه إصدار هذه الوثائق إلى الحاجة للنظر في توجه مماثل لعمل برنامج وثائق السفر المقروءة آلیًا، بالتوازي مع عمل الفریق 

 ري.االستشا

ویجري لذلك وضع استراتیجیة جدیدة لبرنامج وثائق السفر المقروءة آلیًا. ومن المنتظر أن ُتعرض هذه  ٢- ٣
تند إلیه هذه االستراتیجیة هو أن . والمبدأ التي تس٢٠١٣في عام  ١٩٨االستراتیجیة على مجلس االیكاو إلقرارها في الدورة 

ور بالمثل مع تحول تركیز الفریق االستشاري من وضع مواصفات وثائق السفر برنامج وثائق السفر المقروءة آلیًا ینبغي أن یتط
آلیًا إلى التركیز على إدارة الهویة. ویعتمد البرنامج بالتالي نهجًا أكثر شمولیة تجاه وثائق السفر ویعترف بمستخدمي هذه 

) ICAO TRIPاالیكاو للتعرف على الركاب ( امجالوثائق. ویمكن بالتالي إعادة تسمیة برنامج وثائق السفر المقروءة آلیًا ببرن
). وتعكف األمانة على تقییم جدوى إعادة تسمیة سالمة وأمن تجهیز معلومات السفرظام (لتمییزه عن إدارة األمم المتحدة لن

 البرنامج، آخذة في االعتبار عوامل مثل الصیت اإلیجابي "للماركة" المرتبط بوثائق السفر المقروءة آلیًا.

نطوي مهمة البرنامج على المساهمة في بناء قدرات الدول األعضاء للتعرف على األفراد بشكل فرید، وست ٣- ٣
انطالقًا من التسلیم بمنافع إدارة الهویة بالنسبة ألمن الطیران. أما هدف البرنامج فهو إتاحة األدوات المناسبة للسلطات المعنیة 

 ذلك الدول األعضاء على تحقیق ما یلي: حوال لعالم للتأكد من هویة المسافرین. وسیساعد

  تیسیر التخلیص األمني لألشخاص عبر الحدود الدولیة؛  أ)
  منع حركة األشخاص، كاإلرهابیین والمهاجرین غیر الشرعیین، عبر الحدود؛  ب)
  تعزیز أمن الطیران.  ج)

 ) على سبیل المثال ما یلي:٢٠١٦-٢٠١٤وتتضمن األهداف القصیرة األمد ( ٤- ٣

  إلطار االستراتیجي للبرنامج وتنفیذه؛إنجاز ا  أ)
  ، بالتعاون مع الفریق االستشاري؛٢٠١٦- ٢٠١٤تحدید األولویات والمبادرات والنتائج للفترة الثالثیة   ب)
 تعزیز الشراكات الدولیة.  ج)

مكملة ال األنشطة التكمیلیة الخمسة التالیة، یتعین أن ینفذ البرنامج ٣-٣ولتحقیق األهداف المبینة في الفقرة  ٥- ٣
 :إدارة التعرف على الهویةب لبعضها البعض والمتعلقة

  التحقق من الهویة استنادًا إلى الوثائق المولدة؛الهویة :  دلیل  أ)
تصمیم وٕانتاج وثائق السفر الموحدة المقروءة آلیًا التي تستوفي المعاییر  وثائق السفر المقروءة آلیا:  ب)

  والممارسات المقبولة دولیًا؛
یرتبط هذا النشاط بالضوابط على إصدار وثائق السفر وأمنها ونشر المعلومات لوثیقة ومراقبها: إصدار ا  ج)

  وثائق السفر المقروءة آلیًا أو عدم صحتها؛المتعلقة بصحة 
یشمل التكنولوجیات والبنى التحتیة الالزمة لقراءة وثائق السفر المقروءة آلیًا ُنظم وأدوات التفتیش:   د)

ا، وتفتیشها عند نقاط المغادرة وٕاجراءات المراقبة على الحدود، والترتیبات المتخذة بین والتحقق من صحته
  الدول األعضاء للتحقق من صحة وسالمة وثائق السفر بوسائل تشمل دلیل المفاتیح العامة؛

تي توفر بما یشمل استخدام أو البرامج كبرامج السفر الموثوقة أو المعروفة التطبیقات التبادل البیني:   هـ)
 لوكاالت االستخبارات ومراقبة الحدود.المعلومات ذات الصلة عن مسافر معین 
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 ٢٠١٦-٢٠١٤المخرجات المتوقعة:  - ٤

األمانة الدعم للفریق االستشاري وفریقي لالضطالع بأنشطة التعرف على الهویة المذكورة أعاله، ستوفر  ١- ٤
ت والتقاریر الفنیة المرتبطة بها والمواد اإلرشادیة التي أعدها ، وأفضل الممارساDoc 9303عمله، وستنشر موصافات الوثیقة 

الصلة والمواصفات الواردة في  الفریق االستشاري؛ ومساعدة الدول في تنفیذ الممارسات والتوصیات الدولیة ذات
  Doc9303  الوثیقة

 وتشمل المخرجات األخرى المتوقعة ما یلي: ٢- ٤

(من خالل فریق عمل دلیل أفضل الممارسات واإلرشادات إعداد ونشر نسخة جدیدة أو منقحة من   أ)
  التكنولوجیات الجدیدة) بشأن مواضیع تشمل ما یلي:

  إدارة الهویة، استنادًا إلى دلیل الهویة في البدایة؛  )١
  استخدام نظام إدارة التعرف على الهویة لمراقبة الحدود؛  )٢
  مراقبة وثائق السفر المقروءة آلیًا وٕاصدارها؛  )٣
  وثائق السفر المفقودة والمسروقة.  )٤

  أنشطة التقییم (عن طریق فریق العمل المعني بالتنفیذ وبناء القدرات) ومنها:  ب)
  رصد االمتثال للمواصفات والقواعد والتوصیات الدولیة بشأن وثائق السفر المقروءة آلیًا؛  )١
  وثائق هویة الركاب؛في إصدار وثائق السفر المقروءة آلیا وٕادارة تحدید أوجه القصور   )٢

  أنشطة المساعدة/بناء القدرات (بالتعاون مع الفریق االستشاري والمنظمات الشریكة) ومنها:  ج)
  برامج التدریب المهني؛  )١
  برامج االتصاالت؛  )٢
  اإلصدار العالمي لوثائق السفر المقروءة آلیًا، بالتركیز على الجوازات اإللكترونیة  )٣

زیز وضع الممارسات الفضلى وتبادل المعلومات، بالتعاون مع الفریق االستشاري االضطالع بأنشطة لتع  د)
  والمنظمات الشریكة، ومنها األنشطة التالیة:

  الندوات والحلقات الدراسیة وحلقات العمل؛  )١
 المواقع اإللكترونیة.  )٢

 اعتبارات الموارد - ٥
وظائف سنویا، ُتمّول  ٤.٥شر من فریق یتألف من یحظى برنامج االیكاو لوثائق السفر المقروءة آلیًا بدعم مبا ١- ٥

وظیفة منها من میزانیة البرنامج العادي لالیكاو وُتمول ثالث وظائف من موارد خارج المیزانیة. وال تتیح طریقة التمویل  ١,٥
نشطة برنامج االیكاو لوثائق مد للبرنامج. ولذلك تعتزم األمانة أن تقترح تمویل الوظائف التي تدعم أهذه استقرارًا كافیًا طویل األ

 .٢٠١٦-٢٠١٤برنامج االیكاو للتعرف على الركاب) من المیزانیة العادیة لفترة الثالثیة السفر المقروءة آلیًا (
 توصیاتالاالستنتاجات و  - ٦
  :إقرار االستنتاجات التالیةرفیع المستوى ألمن الطیران إلى الیدعى المؤتمر  ١- ٦

ًا وأصعب تزویرًا، تشكل أوجه القصور المتعلقة بإدارة الهویة تهدیدًا مع إعداد وثائق سفر أكثر أمان  أ) 
 لسالمة وثائق السفر؛

  حب في هذا السیاق بتوسیع تركیز الفریق االستشاري من تزییف الوثائق لیشمل تزییف الهویة؛ُیر   ب)
  أصبح من الضروري توسیع والیة برنامج وثائق السفر المقروءة آلیًا بشكله الحالي.  ج)

  ُیدعى المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیران إلى توصیة األمانة بما یلي:  ٢- ٦
  التماس موافقة المجلس على االستراتیجیة الجدیدة المقترحة لبرنامج وثائق السفر المقروءة آلیًا؛  أ)

من میزانیة اقتراح تمویل أنشطة وثائق السفر المقروءة آلیًا (برنامج االیكاو للتعرف على الركاب)   ب)
 .٢٠١٦-٢٠١٤البرنامج العادي لفترة الثالثیة 

 -انتهى  -


