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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
 التنفیذیةاللجنة 

  التسهیالت ووثائق السفر المقروءة آلیامن جدول األعمال: ١٦البند رقم 

   )ICAO TRIP(استراتیجیة االیكاو المقترحة بشأن برنامج تحدید الهویة 

  )مجلس االیكاو مقدمة منورقة (

  الموجز التنفیذي
 لتحقیق طاراإتوفر و ، (ICAO TRIP)استراتیجیة االیكاو المقترحة بشأن برنامج تحدید الهویة هذه  تعرض ورقة العمل

على  وبناءتحدید الهویة  إدارةفي المستقبل من خالل الجمع بین عناصر الطیران وتسهیالت تعزیزات هامة في أمن 
  .(MRTD)قیادة االیكاو في المسائل المتعلقة بوثائق السفر المقروءة آلیا 

والتوصیة نامج االیكاو لتحدید هویة الركاب، مدعوة للمصادقة على االستراتیجیة المقترحة لبر الجمعیة العمومیة  :اإلجراء
  ).PKDدلیل المفاتیح العامة (بمشاركة الدول في 

 األهداف
  :ةاالستراتیجی

لبیئة والتنمیة المستدامة حمایة ا -  (C)و األمن - )A(بالهدفین االستراتیجیین ورقة العمل هذه مرتبطة 
  للنقل الجوي.

على نتائج  ٢٠١٦-٢٠١٤في الفترة الثالثیة  TRIPیتوقف تمویل أنشطة االیكاو الستراتیجیة برنامج   اآلثار المالیة:
  عملیة إعداد المیزانیة.

 Doc 9958, Assembly Resolutions in Force (as of 8 October 2010)  المراجع:
Doc 9990, Report of the High-level Conference on Aviation Security 
High-level Conference on Aviation Security, HLCAS-WP/9 
Annex 9 — Facilitation 
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  المقدمة  -١
، (SARPs)الدولي للقواعد والتوصیات الدولیة التسهیالت یرسم االطار  - ٩لملحق أن ا إلى اإلشارةتجدر   ١- ١

الدول  من ٩مسائل وثائق السفر. وتتطلب المبادئ العامة للملحق ب ما یتعلقفی المشار إلیهاحسب الواردة والمواصفات الفنیة 
الناشئ عن  اإلزعاجمراقبة الحدود، وتخفیض  إجراءات إلتمامالمتعاقدة اتخاذ التدابیر الضروریة لتخفیض الوقت المطلوب 

وشروط المراقبة، وتسریع وتشجیع تبادل المعلومات ذات الصلة بین الدول األعضاء، وتطبیق  اإلداریة اإلجراءاتتطبیق 
على أن ال تطلب الدول المتعاقدة  ٩في المطارات.  وینص الملحق  إجراءاتهافعالة لزیادة فعالیة وكفاءة المعلومات التكنولوجیا 

  مغادرة أراضیها. أولدخول  ٩من الملحق  وثائق غیر تلك المنصوص علیها في الفصل الثالثمن الزائرین 
الطیران  مبادئوتعزز وثائق السفر، بما فیها الجوازات ووثائق الهویة األخرى المقبولة ألغراض عبور الحدود،   ٢- ١

بصورة سفر الالمدني الدولي، والتعاون والثقة ألنها تستخدم لتأكید هویة األشخاص بسهولة وبشكل موثوق، وتمكن بالتالي من 
 إنتاجها المعتمدة في.  بید أن وثائق السفر تعتبر مرضیة بقدر ما تكون نظم تحدید الهویة سلسة وآمنة على المستوى الدولي

مراقبتها وتفتیشها مرضیة أیضا. وبناء على ذلك، یشهد مجال وثائق السفر تطورا سریعا في اتجاه النطاق األوسع و  وٕاصدارها
استراتیجیة برنامج االیكاو لتحدید هویة  -قترح ورقة العمل هذه اعتماد استراتیجیة لالیكاو تحدید الهویة.  وت لتنظیم عملیات

نهج عالمي وتوفیر توجیهات للعمل من  ووضع وتعزیزتحدید الهویة  إدارةمبادئ وأهداف  لتحدید -   (ICAO TRIP)الركاب 
  تحدید الهویة.لتنظیم عملیات  في الصناعةو  واإلقلیمیینالدول والعدید من الشركاء الدولیین  إلىقبل االیكاو 

  العامة الخلفیة  - ٢
في عام  مبدئیا اتملیار  ٣ منضعف الالركاب المرتقبة في العالم أكثر من  أن تبلغ حركةتتوقع االیكاو   ١- ٢

ش وثائق .  وبالنظر ألن تقدیم وتفتیاً ملیون ٦٠ إلى ٣٠وسیرتفع عدد الرحالت من ، ٢٠٣٠ملیارات بحلول عام  ٦إلى  ٢٠١٢
 إلىالدول، وهیكلیة وموظفین متخصصین، قبل السفر تمثل جانبا روتینیا من السفر الجوي الدولي وتستوجب وضع برامج من 

وثائق  إلىنطاق النشاط المستقبلي للطیران التركیز الشدید على الحاجة  یستوجبالسفر،  تلمعامالالمخصص وقت الجانب 
  مهمة الغد بالنسبة لجدوى التسهیالت والتحدیات األمنیة. تكون على مستوى بها سفر ونظم متصلة

والمجرمین  اإلرهابیینقدرة  ومن شأنبالنسبة لألمن الدولي.   سلیمةوال یمكن تجاهل أهمیة توفیر وثائق سفر   ٢- ٢
تهم الحقیقیة دون معرفة أو اشتباه الدولة والسلطات الدولیة بهوی - على ممارسة أعمالهم تحت أسماء مستعارة عبر الحدود 

غیر قانونیة وغیر شرعیة.  والجدیر بالذكر أن الدورة  كبیرة على القیام بأنشطةفرصة یوفر لهؤالء األشخاص أن وتحركاتهم 
للجمعیة العمومیة لالیكاو قد حثت الدول المتعاقدة على تكثیف جهودها لحمایة أمن وسالمة وثائق الهویة األصلیة  ٣٧

(breeder documentation)   التوجیهات.  ویجري حالیا القیام بهذا العمل. إلعدادالمجلس اتخاذ التدابیر المناسبة  إلىوطلبت  
للطیران المدني الدولي بموجب الهدف لذلك، تعتبر وثائق السفر مسألة ذات أهمیة استراتیجیة بالنسبة   ٣- ٢

التنمیة االقتصادیة للنقل  -) D(دف االستراتیجي واله ،األمن والتسهیالت -) الموافق علیه من قبل المجلس Cاالستراتیجي (
  .  وبهذه الصفة، یجري ترتیب أنشطة االیكاو لتوفیر ما یلزم من التركیز والتوجیه والدعم.الجوي

وثائق السفر والمسائل التشغیلیة مساهمة كبیرة المتعلقة بسیاسة الفي مجال  وأنشطتهاقدمت قیادة االیكاو و   ٤- ٢
ت الطیران، وباألخص من خالل معاییر ومواصفات وثائق سفر موحدة ومتطورة، ومساعدة الدول على أمن وتسهیال لتعزیز
وعن طریق  (USAP)، وأنشطة المراقبة في نطاق البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران بفعالیة وكفاءة أنظمة وثائق السفر تنفیذ

للدول على أساس استرداد التكلفة،  اإللكترونیةوحدة من الجوازات ، وتوفیر خدمة تحقق م(PKD)دلیل المفاتیح العامة لالیكاو 
والمساعدة بذلك في تسریع وتسهیل عملیات عبور الحدود.  وفي واقع الحال، تخدم وثائق السفر المقروءة آلیا كامل قطاع النقل 

الهامة نطاق مساهمة أنشطة االیكاو وكفاءة ترتیبات النقل البحري والبري على حد سواء.  وتوسع هذا المنافع لتأمین سالمة 
استراتیجیة االیكاو   وستستند إلىلالیكاو،  إضافیةالمتصلة بوثائق السفر ألبعد من سالمة الحدود في المطارات ودون تكلفة 
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  تحدید هویة الركاب. بشأن برنامج

ویة الركاب تكون بمثابة ومن شأن هذه التحدیات والفرص أن تشكل منطلقا لوضع استراتیجیة عالمیة لتحدید ه  ٥- ٢
 ٢٠١٦-٢٠١٤االستراتیجیة للفترة الثالثیة  أهدافهامن أجل تحقیق قیادة االیكاو، ظل لجهود، في تضافر المتعدد األبعاد اطار 

  وما بعدها.
  تحدید هویة الركاب استراتیجیة االیكاو بشأن برنامج   - ٣
هویة الركاب االقتراح الرئیسي الموجه للدول، الذي تحدید  استراتیجیة االیكاو بشأن برنامج یقع في مركز   ١- ٣

ضرورة وضع نهج شامل ومتسق ومتناسق للعناصر  :وجماعیا أال وهو إفرادیاینبغي لالیكاو ولجمیع الجهات المعنیة مواجهته، 
  :تحدید هویة الركاب، ویشمل العناصر التالیة إلدارةالمترابطة 

هویة، ینطوي على تقصي األثر والصلة والتحقق من الهویة دلیل موثوق على ال - هویة ال على  دلیلال  )أ 
 وثائق الهویة األصلیة لضمان صحة الهویة؛ بالمقارنة مع

 جوازات تصمیم وتصنیع وثائق سفر نموذجیة مقروءة آلیا، بما في ذلك - مقروءة آلیا السفر الوثائق   )ب 
 تتطابق مع مواصفات االیكاو؛ التي اإللكترونیةالسفر 

الوثائق من قبل السلطات المختصة  إلصدارالعملیات والبروتوكوالت  -  الوثائقة ومراقب إصدار  )ج 
 لمنع السرقة والتالعب والفقدان؛ المراقبةلألشخاص المخولین حملها، وعملیات 

والتحقق  تفتیش من أجل قراءة وثائق السفر المقروءة آلیاللنظم وأدوات وضع  - نظم وأدوات التفتیش   )د 
 ، بما في ذلك استخدام دلیل المفاتیح العامة لالیكاو؛ونةمنها بصورة آلیة ومضم

توفر ربطا البیني  للتشغیلتطبیقات وبروتوكوالت عالمیة قابلة استخدام  - البیني تطبیقات قابلة للتشغیل   )ه 
مناسب التوقیت ومضمونا وموثوقا لوثائق السفر المقروءة آلیا والبیانات المتاحة وذات الصلة ألصحابها 

 لیات التفتیش.في سیاق عم

تحدید هویة الركاب بالضرورة تجمیعا واسعا  إدارةوفي معرض النظر في نطاق األنشطة المطروحة، تتناول   ٢- ٣
للتفویضات والمصالح على المستوى الدولي ومستوى الدول التي تساهم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في فعالیته وكفاءته، 

هذا  تساهم فيمتكاملة لتحدید هویة الركاب وللجهات المعنیة التي ال إلدارةل شكًال بیانیاً  )أ( مرفقال ویقدمونظم وثائق السفر.  
  النهج المتكامل.

أن تكون جمیع الدول : هي تحدید هویة الركاب إلدارةبالنسبة وبالنسبة لالیكاو ودولها األعضاء، تكون الرؤیة   ٣- ٣
تحدید الهویة على النحو األمثل، ستكون  إدارةعناصر  إتماموعند  . كل شخص بصورة فردیةهویة  قادرة على تحدیداألعضاء 

 الدول في وضع یمكنها من تحدید هویة األفراد من خالل وثائق السفر بأعلى درجة ممكنة من الثقة واألمن والكفاءة.  وتوفر 
  (ب). مرفققیق هذه الرؤیة وهي مفصلة في التحدید هویة الركاب خطة لتح استراتیجیة االیكاو بشأن برنامج

جمیع الدول  تتمكنهویة الركاب بالنسبة ألمن وتسهیالت الطیران، والرؤیة بأن  إدارةومع االعتراف بمنافع   ٤- ٣
 على المساهمة في تعزیز قدرة الدول األعضاء: ستكونن مهمة االیكاو إ، فتحدید هویة كل شخص بصورة فردیة من األعضاء
من أجل تحدید هویة  الالزمةبتزوید السلطات المعنیة في جمیع أنحاء العالم بآلیات الدعم  ویة كل شخص بصورة فردیةتحدید ه
  .والتحقق منهاالركاب 

تحدید هویة الركاب ووفقا لقرارات  استراتیجیة االیكاو بشأن برنامج ، في اطارأن تشكل هذه اآللیات ومن شأن  ٥- ٣
  او، األركان األربعة التالیة:في االیكالرئاسیة الهیئات 

والمواد  (Doc 9303)والمواصفات  الدولیةوالتوصیات القواعد القیاسیة  إعداد اإلطار العام الذي یتشكل من  )أ 
 ؛اإلرشادیة
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وتعبئة اجتذاب مساعدة في ال ات من أجلشراكالالمساعدة في تنفیذ برامج الدول، مع التركیز على بناء   )ب 

 الموارد المالیة والعینیة؛

التي تسمح توصیات إلعداد ال المجدیةسالیب األطار الدولي، مع التركیز على االلتزام باإل مدى تقییم  )ج 
 ؛الثغراتمعالجة ب

 السلیمة والتنظیم والتسییر والعملیات. اإلدارةتوفیر دلیل المفاتیح العامة، بما في ذلك   )د 

التي  تفصیلیةالعمل الساس الذي تقوم علیه خطط تحدید هویة الركاب األ استراتیجیة االیكاو بشأن برنامج توفر  ٦- ٣
(ج) نظرة عامة  مرفقالتي ینبغي اتخاذها.  ویتضمن الالالزمة  واإلجراءاتتناسب مع الموارد المتاحة بما ی، ینبغي إعدادها

  .٢٠١٣وثائق السفر في عام المتعلقة بنشطة ألعلى موارد االیكاو والموارد األخرى المخصصة ل
تحدید الهویة، وبناء على التقدم المحرز حتى عملیات في شركاء ال تحدید التزامن معبلتركیز و ومع تجدد ا  ٧- ٣

  :تحقیق ما یلي وأدوات وخدمات ووسائل أخرى تحظى بتأیید عالمي من أجل إجراءاتوتوفیر  إنتاجاآلن، ستواصل االیكاو 
 سلیمةقا من خالل أسالیب المخاطر على أمن الطیران وتوفیر أمن وطني أوسع نطا حدة التخفیف من  )أ 

 تحدید الهویة ومراقبة الحدود؛ شؤون إلدارة

 ؛المزورة وثائق الهویةاستخدام المساعدة في كشف ومنع اإلرهاب واإلجرام من خالل   )ب 

لزیادة  التصریح اآلليعن طریق عملیات  اتالمطار  خالل إجراءاتتوفیر التسهیالت للركاب الحقیقیین   )ج 
 ؛العمل إنتاجیة

 ؛وتبسیطها عملیات التحقق من الوثائقوضع قواعد للیف الموظفین والتدریب عن طریق تخفیض تكا  )د 

تحدید الهویة بالنسبة للدول والصناعة  شؤون إلدارةالموحدة واستخدام التكنولوجیات التشغیل البیني تمكین   )ه 
 عملیات ذات جدوى وتخفیض في التكلفة؛ إلى یؤديعلى حد سواء، مما 

ولم یتم  الصحیحعلى الوجه  إصدارهادرتها على التحقق من أن الوثائق قد تم زیادة ثقة الدول في ق  )و 
 تزویرها؛

موارد على االستفادة من الموظفي األمن ومراقبة الحدود و العمل على تحقیق عنصر الكفاءة في نشر   )ز 
 المخاطر. إدارة مفهوم أساس

  الخالصة  - ٤
 الجهود التي تبذلها طار شامل لقیادةإقیام  إلىة الركاب تحدید هوی استراتیجیة االیكاو بشأن برنامج ستؤدي   ١- ٤

برصد التقدم  مالئمةالدول األعضاء واالیكاو والشركاء في تحدید هویة الركاب في المستقبل.  ومن المناسب القیام في فترات 
آلخر التطورات  االستراتیجیةمواكبة یؤمن  بما حسب االقتضاء هعنه واستعراضه وضبط واإلبالغالمحرز في التنفیذ 

  . والتطلعات

- -  - - -  - - -  - - -  -  
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  (أ) المرفق

  تحدید هویة الركابشؤون المتكاملة ل اإلدارة
• Evidence of Identity 

 
 
 

 

 

  

- - - - - - -  - - -

دلیل الھویة

جوازات 
السفر 

المقروءة آلیا

اصدار 
ومراقبة 
الوثائق

نظم وأدوات 
التفتیش

تطبیقات 
قابلة للتشغیل 

البیني
 

هویة تحدید  شؤون إدارة
 الركاب

 السجالت المدنیة

سلطات إصدار وثائق 
 السفر

 

 سلطات أمن الطیران

 المطارات

سلطات مراقبة 
 الحدود

صناعة وثائق 
 السفر

 لیةالمنظمات الدو 
 

سلطات إنفاذ 
 القانون

 شركات الطیران

المنظمات 
 اإلقلیمیة
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  المرفق (ب)
  تحدید هویة الركاببشأن استراتیجیة االیكاو 

  .تحدید هویة كل شخص بصورة فردیةتتمكن جمیع الدول األعضاء من أن الرؤیة: 
لـدعم الالزمـة مـن : المساهمة في تعزیز قدرة الدول األعضاء على تحدید هویة كل شخص بصورة فردیة بتزویـد السـلطات المعنیـة فـي جمیـع أنحـاء العـالم بآلیـات امهمة االیكاو: 

  .أجل تحدید هویة الركاب والتحقق منه
 

عناصر تحدید هویة   النتیجة
  الركاب

معالم على المدى القصیر   ٢٠١٣
٢٠١٦- ٢٠١٤  

معالم على المدى المتوسط 
٢٠١٩- ٢٠١٧  

معالم على المدى الطویل 
  وما بعدها ٢٠٢٠

استراتیجیة االیكاو  الموافقة على   جمیع العناصر  إدارة متكاملة لتحدید الهویة 
  تحدید هویة الركاب بشأن برنامج

إدارة تحدید الهویة هي احدى 
  أفضل الممارسات

إدارة تحدید الهویة تطبق 
  على نطاق واسع

تتولى الدول األعضاء 
 تحدید هویة الركاب  ادارة 

  على النحو األمثل
إكمال تنفیذ جوازات السفر 

  المقروءة آلیا
وثائق السفر  إصدار

  ومراقبتها
 إصدارالدول األعضاء  بدء

مقروءة آلیا (القاعدة وثائق سفر 
  )١٠-٣القیاسیة 

زات سفر جوا إصداریتم فقط 
  مقروءة آلیا

  االنتهاء   حل المسائل المعلقة

االمتثال للقواعد القیاسیة 
السفر (الملحق  وثائقومواصفات 

  ) (Doc 9303)والوثیقة  ٩

المتعلقة االیكاو  عملیات تدقیق  جمیع العناصر
فیما  ٩بالقواعد القیاسیة للملحق 

؛ تقییم مخصص باألمن یتعلق 
  بموجب الوثیقةلالمتثال 

(Doc 9303)  

آلیة لالمتثال بموجب وضع 
   (Doc 9303) الوثیقة

بموجب تنفیذ آلیة االمتثال 
  (Doc 9303) الوثیقة

بموجب تقییم االمتثال 
 (Doc 9303) الوثیقة 
  به واإلبالغ

ومراقبة  إصدار  إلكترونیةتنفیذ جوازات سفر 
جوازات سفر، 
تطبیقات قابلة 

  البینيللتشغیل 

 ارجهة تقوم بإصد ١٠٠حوالى 
، كترونیة اإللسفر الجوازات 

جوازات السفر توصیات بشأن 
  اإللكترونیة

خرائط طریق لاالیكاو وضع 
الدول لجوازات  الستخدام یةنموذج
؛ وقاعدة قیاسیة إلكترونیة سفر 

  اإللكترونیةلجوازات السفر 

الموافقة على القاعدة 
القیاسیة بشأن جوازات 

  السفر

جمیع جوازات السفر 
  نیةإلكترو  أصبحت

تفتیش وثائق السفر باستخدام 
 النظم اآللیة لمراقبة الحدود

(ABCs) 

نظم وآلیات المراقبة، 
تطبیقات قابلة 

  البینيللتشغیل 

النظم اآللیة لمراقبة استخدام 
  الحدود 

توسع نطاق استخدام النظم اآللیة 
  لمراقبة الحدود

انتشار استخدام النظم 
اآللیة لمراقبة الحدود على 

  نطاق واسع

استخدام النظم اآللیة 
لمراقبة الحدود في جمیع 

  الدول األعضاء
التوسیع األقصى لمستوى 

مشاركة دلیل المفاتیح العامة 
  لالیكاو

نظم وأدوات المراقبة، 
تطبیقات قابلة 

  البینيللتشغیل 

بشأن  ١-٩-٣ التوصیة
دلیل المفاتیح في المشاركة 
  مشاركا) ٣٥العامة (

مشاركة شاملة في دلیل   المشاركین في ازدیادعدد   تزاید عدد المشاركین
  المفاتیح العامة لالیكاو

- - - - - - -  - - - - - 
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  المرفق (ج)
  ٢٠١٣في  (PKD)جوازات سفر االیكاو المقروءة آلیا وأنشطة دلیل المفاتیح العامة  الجهات العاملة في مجال

 

  ١التمویل رمصد  المهمة

  صدار جوازات السفر المقروءة آلیا برنامج إ -األمانة العامة لالیكاو 
  الموظفین)ب وتكالیف غیر متصلةوظیفة ( ١,٧٥

  (وتكالیف غیر متصلة بالموظفین) واستشاریانوظیفة واحدة 

  المیزانیة البرنامجیة العادیة
  موارد من خارج المیزانیة

  دلیل المفاتیح العامة -األمانة العامة لالیكاو 
  ة بالموظفین)وظیفة واحدة (وتكالیف غیر متصل

  رسوم دلیل المفاتیح العامة

  الدول األعضاء  من قبل أمانة االیكاو بدعمفریق خبراء التسهیالت، 

، بما في ذلك (TAG/MRTD)وثائق السفر المقروءة آلیا لالمجموعة االستشاریة الفنیة 
لتكنولوجیات الجدیدة وفریق عمل التنفیذ وبناء القدرات، بدعم من قبل اریق عمل ف
  ألمانة العامة لالیكاوا

  الدول األعضاء والمنظمات الدولیة والصناعة

  الدول األعضاء في دلیل المفاتیح العامة  مجلس إدارة دلیل المفاتیح العامة

  -انتهى  -

                                                           
بطریقـة  ٢٠١١ر وثـائق السـفر المقـروءة آلیـا فـي عـام جرى تقدیر القیمة المباشرة للمساهمات العینیة التي قامت بهـا الـدول والمنظمـات والقطـاع الخـاص لبرنـامج االیكـاو إلصـدا ١

 ملیون دوالر في السنة. ٢,٥متحفظة بقیمة 


