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

 التسهيالت وأمن وثائق السفر واالجراءات الرسمية عند مراقبة الحدود :٢  رقمالبند
 القياسات البيومترية :٢-٢ 

 -وجه للتثبت من الهوية التعرف على مالمح ال
 تفتيش وثائق السفر

 )الواليات المتحدةمقدمة من  ورقة(
 

 الموضوعخلفية  -١

المرات  بين مر فيماالوقت الذي ( السن  تقدمتعرض هذه الورقة الحالة التي وصل اليها حاليا تقييم آثار ١-١
 .تعرف على مالمح الوجه من خالل العلى التحقق من الهوية آليا) التي التقطت فيها صور الوجه

، ونتائج ١٩٩٣ عام  على مالمح الوجه ابتداء من من اختبارات التعرفأجرت الواليات المتحدة سلسلة ٢-١
 FRVT2000 و FERET :ارات التاليةـروفة باالختصـارات معـواالختب.  علنيةورة ـتلك االختبارات متاحة بص

 .FRVT2002 و

ن تحليال هاما لتأثيرات الوقت المنقضي فيما بي) FRVT2002(ويتضمن أحدث تقرير عن االختبارات  ٣-١
 للعديد من  بالنسبةوذلك) معدالت الخطأ( صور الوجه على تأدية التحقق من الهوية آليا المرات التي التقطت فيها

 .المنتجات الحالية للتعرف على مالمح الوجه

الملحق التاسع بأنه نظرا الى ب ١١-٣أسلوب العمل الموصى به  الواردة في ٢رقم وتقر المالحظة  ٤-١
 ".، يوصى بفترة سريان ال تتجاوز عشرة أعواملهيئة حامل جواز السفر ر الوقتالمتغيرة بمرو الطبيعة"

ى  التعرف عل)TAG/MRTD(وثائق السفر المقروءة آليا لولقد حددت مجموعة االيكاو االستشارية الفنية  ٥-١
الهوية بمساعدة لتثبت من ل عالمي النطاق  ذات التشغيل البينيقياسات البيومترية المالمح الوجه باعتباره تكنولوجيا

 .اآللة

 األداء الخاص بالتعرف على مالمح الوجه مع تقدم السن -٢

 انقضاء دونمالصور الوجه ) التحقق بمقارنة صورة بأخرى( أن المضاهاة التلقائية اتتبين نتائج االختبار ١-٢
 االدعاء عن حق أي أن(صور لقبول ال الزائف الرفضتمثل في اال لوقت قليل للغاية بين صورتين تشهد معدالت خطأ ت

بينما ( في المائة ٥بنسبة تبلغ ) بثبوت الهوية يرفض بصورة غير صحيحة من خالل نظام التعرف على مالمح الوجه
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 في ٢٦ بصفحة ١٦انظر الشكل (وذلك بالنسبة ألفضل النظم التي اختبرت )  في المائة١يكون معدل القبول الزائف 
 ).FRTV2002تقرير ال

 معدل بدورها في أيضا أن زيادة المدة المنقضية بين التقاط صور الوجه تزيد اتوتبين نتائج االختبار ٢-٢
 في ١٥ شهرا أن معدالت الخطأ تزيد الى ٣٨وتبين البيانات المأخوذة على أساس مدة فاصلة تبلغ .  الرفض الزائف

 ).١-٢المرجع السابق الوارد في الفقرة (المائة بالنسبة ألفضل النظم التي اختبرت 

 دراسة – BioFace"ويرد توثيق الختبارات ونتائج مماثلة في تقييم ألماني للتعرف على مالمح الوجه  ٣-٢
والوقت المنقضي بين التقاط الصورتين في هذه الدراسة يمتد .  ٥-٧-٥، القسم "مقارنة لنظم التعرف على مالمح الوجه

 .الى عشرة أعوام

 السريانتأثير التطبيق للقياسات البيومترية على فترة  -٣

سوف يجري ادخال التعرف على مالمح الوجه باستخدام تقنيات المضاهاة اآللية باعتباره جزءا أساسيا  ١-٣
وسوف توضع أحكام لمواجهة الحاالت التي ال تؤدي فيها تقنية .  من التحقق من هوية الركاب على أساس جواز السفر

 كفاءة وسرعة التعامل مع الركاب سوف تضمحل في نتوان كاهوية حامل جواز السفر، اثبات المضاهاة اآللية الى 
 .حالة فشل المضاهاة اآللية

لتسهيل الخاص بالتعامل مع الركاب نتيجة للتأخيرات واالجراءات بصورة سلبية اويمكن أن يتأثر  ٢-٣
ضية بين ومدى ذلك التأثير سوف يتسع مع زيادة المدة المنق.  االضافية التي يحتاج اليها لحل أخطاء الرفض الزائف

والفترة المسموح بها لسريان جواز السفر يمكن أن تكون .  الصور التي يجري التعرف على مالمح الوجه من خاللها
 .بمثابة ضابط بالنسبة لمدى اتساع ذلك التأثير

التقنيات الجديدة المنبثقة عن المجموعة االستشارية الفنية لوثائق السفر ب  المعنيةعملالوتعي مجموعة  ٣-٣
في وهم يرصدون .   دقة التعرف على مالمح الوجه نتيجة لتقدم السناالضمحالل الذي يظهر عليه مقدارءة آليا المقرو

السن باعتباره تقدم وسوف يدرجون .  عملية االختبار لكل من المحددات البيومترية لمؤشرات أداء عدةتلك المجموعة 
 .عامال هاما عند تحضيرهم لتقريرهم النهائي

 عروض على الشعبةاالجراء الم -٤

 :ان الشعبة مدعوة الى ما يلي ١-٤

 بحصـول  األداء الخاص بالتعرف على مالمح الوجه آليا يرتبط بصورة واضـحة    بأناالحاطة علما    )أ 
 .تقدم السن

 وذلـك بالنسـبة   التعرف على مالمـح الوجـه   عندبحث تأثير األخطاء المتمثلة في الرفض الزائف      )ب 
 .تسهيالت الركابل

 الى مجموعة العمل المعنيـة      )TAG/MRTD(ريق المجموعة االستشارية الفنية      عن ط  احالة المسألة  )ج 
 .بالتقنيات الجديدة الصدار توصية

 ـ انتهـى ـ


