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 التاسعة والثالثونالدورة  - العمومیةالجمعیة 

  اللجنة التنفیذیة
  (ICAO TRIP)تحدید هویة الركاب لاإلیكاو برنامج تسهیالت واستراتیجیة ال: ١٩بند رقم ال

  (TRIP) تحدید هویة الركابلاإلیكاو برنامج باستراتیجیة التطورات الخاصة 
  )اإلیكاو مجلس من مقدمة ورقة(

  الموجز التنفیذي
. "تحدیــد هویــة الركــابلاإلیكــاو برنــامج اســتراتیجیة " ٢٠١٣ت الجمعیــة العمومیــة لإلیكــاو فــي دورتهــا الثامنــة والثالثــین عــام أقــرّ 
بهـا  التطـورات التـي مـرّ  عـن م تقریـراً وأولویاتها الحالیة وتقـدّ  ستراتیجیةاالهذه  الهدف الرئیسي منهذه الورقة الضوء على لقي وتُ 

فـــي إطـــار هـــذه ولویـــات األ مجموعـــة مـــن هـــذه الورقـــة بـــاقتراحالبرنـــامج منـــذ تـــاریخ انعقـــاد الجمعیـــة العمومیـــة الماضـــیة. وتختـــتم 
 المقبلة.  یةالثالث الفترةلها خالل اعممن ألنتائج المتوقعة ا وعرضستراتیجیة اال

 (TRIP)ستراتیجیة برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركاب ة الالمقترحاألولویات تأیید إلى الجمعیة دعى تُ  :المطلوب اإلجراء
 (د).  المرفقعلى النحو الوارد في  ٢٠١٩-٢٠١٧ خالل السنوات الثالث المقبلةلها اعممن أوالنتائج المتوقعة 

األهداف 
  .تاألمن والتسهیال -  (ج) االستراتیجيهدف تتعلق هذه الورقة بال  االستراتیجیة:

 للفترةورقة رهنًا بالموارد المتاحة في میزانیة البرنامج العادي ال المشار إلیها في هذهاألنشطة  ذتنفی سیجري  اآلثار المالیة:
  المیزانیة. ة عنخارجالو/أو من المساهمات  ٢٠١٩-٢٠١٧

  (ICAO TRIP)هویة البشأن برنامج تحدید  المقترحة استراتیجیة اإلیكاو  - A38-WP/11  المراجع:
A39-WP/19 -   التطورات المتعلقة بدلیل المفاتیح العامة  
A39-WP/42 -   التسهیالت – التاسعالتطورات المتعلقة بالملحق  

  )٤/١٠/٢٠١٣ في( العمومیة الجمعیة عن الصادرة المفعول الساریة القرارات  -  Doc 10022 وثیقةال
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  المقدمة - ١
الجمعیة العمومیة في دورتها  تهاالتي أقرّ  (ICAO TRIP) "استراتیجیة برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركاب" تشكل ١- ١

أمن الطیران والتسهیالت من خالل الجمع بین عناصر إدارة تحدید الهویة  فيهامة  تحسیناتإلجراء عامًا  الثامنة والثالثین إطاراً 
 وصفٌ في الفقرات التالیة یرد . و (MRTD) واالرتكاز على الدور القیادي لإلیكاو في القضایا المتعلقة بوثائق السفر المقروءة آلیاً 

ووثائق  ،دلیل إثبات الهویةستراتیجیة، وهي ها هذه االالتي تتكون منحتى اآلن في مجال العناصر الخمسة  ي تم إحرازهذالم للتقدّ 
(بما في ذلك المعلومات  التطبیقات القابلة للتشغیل البینيو  ،التفتیش ُنظموأدوات و  ،وٕاصدار ومراقبة الوثائق ،السفر المقروءة آلیاً 

 .))PNR( سجل أسماء الركابو )API(المسبقة عن الركاب 

   اإلیكاو لتحدید هویة الركاب وضع الحالي الستراتیجیة برنامجال - ٢
مفهوم اإلدارة المتكاملة لشؤون تحدید هویة التوعیة بشأن من أجل  اإلدارة المتكاملة لشؤون تحدید هویة الركاب: ١- ٢

، ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤أعوام (أ)) في  المرفقاألنشطة (الموضحة في  مجموعة من المعنیة، تم تنظیم الجهاتالركاب لدى 
نفسه في الوقت  التشدیدمراقبة الحدود مع  ُنظمإصدار جوازات سفر آمنة و  المتبعة فيفضل الممارسات ألوذلك بهدف الترویج 

 –سابقًا) من الملحق التاسع  ١-١٠-٣( ١١-٣ القیاسیة على أهمیة االلتزام بالموعد النهائي المنصوص علیه في القاعدة
خالل الربع الثاني من عام  تم، األعضاء لدولإلى اإطار الدعم المقدم . وفي ٢٤/١١/٢٠١٥ والمحدد في تاریخ ،التسهیالت

 اثني عشروالمكونة من  المتعلقة بوثائق السفر المقروءة آلیاً  Doc 9303من الطبعة السابعة للوثیقة توفیر النسخة اإلنجلیزیة  ٢٠١٥
ترجمة ونشر  ٢٠١٦عام خالل  وستجريمنفصل في السابق.  على نحوملحقًا) كان قد تم إصدارها  أحد عشرجزءًا (بما في ذلك 

وتعزیز  تم القیام بأنشطة ترویجیة أخرى مثل نشر تقریر عن وثائق السفر المقروءة آلیاً الوثیقة بباقي اللغات األخرى للمنظمة. كما 
بهدف خدمة  ر المقروءة آلیاوثائق السفنشرتها الخاصة ب تواصل اإلیكاو إصدارالمخصص لها. كما  اإلیكاو اإللكترونيموقع 

برنامج تحدید هویة الركاب وٕاخضاعها لالختبار ل منصة جدیدةبإعداد أیضا قامت اإلیكاو و المعنیین ببرنامج تحدید هویة الركاب. 
ونیة هذه المنصة التعار . وتوفّ (TAG/TRIP)عدد من خبراء الفریق االستشاري الفني المعني ببرنامج تحدید هویة الركاب  على أیدي

في  الركابهویة  بتحدیدتبادل المعلومات والتوصیات المتعلقة إلى تهدف للمستخِدمین تاحة على شبكة اإلنترنت أداة دینامیة الم
  مجموعة من المجاالت الرئیسیة. 

، التسهیالت – حق التاسعملالمن  ١- ١١- ٣للقاعدة  وفقا: التحول إلى جوازات السفر المقروءة آلیاً إتمام عملیة  ٢- ٢
، تم تنفیذ خطة تواصل لتشجیع الدول ٢٤/١١/٢٠١٥بحلول  المقروءة آلیاً غیر جوازات السفر  وقف تداول جمیعالتي تنص على 

إطار هذه الخطة تم تعمیم . وفي الركابض لها بهذا الموعد النهائي وللحد من نسبة اإلزعاج التي قد یتعرّ  التقّیدعلى  األعضاء
الدول بضرورة االلتزام بالموعد النهائي  توعیةقصد  ٣١/١٢/٢٠١٢تاریخ ب EC 6/3-12/70 برقم كتاب للمنظمة موجه إلى الدول

 النهائي دولة من الدول األعضاء بالموعد ١٤٠التزام  ١٥/٤/٢٠١٦اإلیكاو حتى تاریخ  تلقتهاالردود الرسمیة التي المحدد. وتظهر 
 الموعد النهائي المحدد في إال بعد لدیها لن تنتهي جوازات السفر غیر المقروءة آلیاً  صالحیة أنبدولة  ١٧ في حین أفادت

الصعوبات بشأن إلى ذلك، تم نشر مواد إرشادیة . باإلضافة ٢٠٢٢عام في بعض األحیان حتى  ، بل لن تنهي٢٤/١١/٢٠١٥
عن وقع اإللكتروني العام لإلیكاو كما تم نشر مقاالت والتوصیات المتعلقة بها على الم ١-١١- ٣ القیاسیة تنفیذ القاعدةالقائمة في 

  مجلة اإلیكاو. في وكذا  الموضوع في التقریر الخاص بوثائق السفر المقروءة آلیاً  هذا
  ، والوثیقةالتسهیالت – الخاصة بوثائق السفر (الملحق التاسعوالمواصفات  القواعد القیاسیةمتثال اال ٣- ٢

Doc 9303:(  ّلإلطار التنظیمي الستراتیجیة برنامج اإلیكاو لتحدید هویة ، التسهیالت –من الملحق التاسع  ٣ق الفصل یتطر
القواعد الواردة في الملحق التاسع باإلضافة إلى المتعلقة باألمن القواعد القیاسیة  ال تخضع للتدقیق إال، الوقت الحاليوفي  .الركاب

أن یتم تذكیر  ٤/١١/٢٠١٥ بتاریخ ٢٠٦ة ر من الدو  ةالثانی جلستهفي قد طلب س المجلالمتعلقة باألمراض المعدیة. وكان القیاسیة 
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یتیح الذي  "نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات"على شبكة اإلنترنت عبر  المتاحةالدول األعضاء بقائمة مراجعة االمتثال 
من متابعة مدى االمتثال المجلس  األمر هذان یمكّ وس .التسهیالت –الملحق التاسع  لقواعدتسجیل المعلومات المتعلقة باالمتثال 

  مزید من اإلجراءات في هذا الصدد.لملحق التاسع وتحدید ما إذا كان ینبغي اتخاذ الل
التابع للفریق االستشاري الفني  "فریق عمل التنفیذ وبناء القدرات"، من خالل برنامج وثائق السفر المقروءة آلیاً ى یتولّ و  ٤- ٢

الوثیقة  لشروطالدول األعضاء في مجال إصدار وثائق سفر مطابقة  الذي تحرزهرصد التقدم  المعني ببرنامج تحدید هویة الركاب،
Doc 9303 غیر بعض الدول األعضاءالتي تصدرها  مقروءة آلیاً السفر البعض خبراء وثائق السفر المقروءة آلیا أن وثائق . ویرى 
عملیة منهجیة في الوقت الحالي وضع اللمسات األخیرة على یجري  . وعلیه،Doc 9303للمواصفات الواردة في الوثیقة  مطابقة كلیاً 

 باستخدام ما تم تحدیده في السابق من مفهوم للتشغیل Doc 9303لتقییم مدى مطابقة الجوازات للمواصفات الواردة في الوثیقة 
  ألدوار والمسؤولیات. لوتوزیع 

جوازات بإصدار دولة من الدول األعضاء في اإلیكاو  ١٢٠نحو حالیًا تقوم  .اإللكترونیةالسفر جوازات  استخدام ٥- ٢
قاعدة قیاسیة تنص على  تزداد إمكانیة إعدادفي ظل استخدام جوازات السفر اإللكترونیة على نطاق واسع، فر إلكترونیة. و س

من جوازات السفر المكتوبة بالید إلى جوازات االنتقال قاعدة القیاسیة التي ساعدت على مثال الاإللكترونیة، مع اتباع جوازات السفر 
وثائق السفر، بما في ذلك جوازات السفر ما یتعلق بدور طموح فیبأن تقوم إلیكاو البد لمقروءة آلیًا. ویرى المجلس أنه السفر ال

على التي ظروف تحّدد التحدیات وال جوازات السفر اإللكترونیةبشأن وضع خارطة طریق تتعلق ب. وسیتواصل العمل اإللكترونیة
ظم جوازات السفر اإللكترونیة وبالنسبة لإلیكاو على المدى الطویل عند النظر في إمكانیة عند استخدام نُ الدول األعضاء مواجهتها 

  وضع قاعدة قیاسیة تتعلق بجوازات السفر اإللكترونیة.
، شهد استعمال المراقبة اآللیة الطیران قطاعلتقاریر  وفقاً  .نظام المراقبة اآللیة للحدودوثائق السفر باستعمال فحص  ٦- ٢

إذ إنه ، ٢٠١٥شهر نوفمبر إلى  ٢٠١٤شهر أغسطس  الممتدة من خالل الفترة عاً وثائق السفر، توسّ  لفحصللحدود، التي تستخدم 
 المعنیةالجهات مشاركة . وتعتبر اً عضو  دولة ٦٠داخل  مطاراً  ١٧٩في  وأصبح متوافراً دولة  ٤٠داخل  مطاراً  ١٣٤في  متوفراً كان 

فإن مواصلة تطویر اإلطار التنظیمي  استراتیجیة برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركاب. وعلیه،في  رئیسیاً  الحدود عنصراً مراقبة ب
 عستشجّ ، )٢٠١٦أبریل (التسهیالت خبراء خالل االجتماع التاسع لفریق  ةللحدود، مثل التوصیات المقترحاآللیة  بالمراقبةالمرتبط 

  على توسیع استخدام المراقبة اآللیة للحدود.  األعضاء الدول
، العمومیة آخر دورة للجمعیةمنذ  .للمشاركة في دلیل المفاتیح العامة الخاص باإلیكاوكبر مستوى ممكن تحقیق أ ٧- ٢

مجموع  بحیث وصلدلیل المفاتیح العامة الخاص باإلیكاو، إلى باالنضمام  من الدول األعضاء دولة إضافیة عشرثالثة  قامت
 ٢٥ ن التعدیلتشجیع المشاركة في دلیل المفاتیح العامة الخاص باإلیكاو، تضمَّ . وبهدف مشاركاً  ٥١المشاركین في الدلیل إلى 

اآلن  التوصیةأصبحت هذه  وبذلكلقة بدلیل المفاتیح العامة. المتع ١-٩-٣ التوصیةمراجعة  ،التسهیالت –لملحق التاسع على ا
الحصول على ویمكن سلطات مراقبة الحدود. إلى لمسؤولین عن إصدار الوثائق والثانیة إلى اإحداهما موجهة  توصیتینتنقسم إلى 

  . A39‑WP/19 ورقة العمل التطورات الحاصلة في مجال دلیل المفاتح العامة من خاللعن معلومات إضافیة 
من الممتدة خالل الفترة بعقد اجتماعه األول الفریق االستشاري الفني المعني ببرنامج تحدید هویة الركاب قام و  ٨- ٢

  .١/٤/٢٠١٦إلى  ٣٠/٣/٢٠١٦

  أنشطة المساعدة - ٣
األعضاء االطالع على موقع اإلیكاو اإللكتروني الخاص ببرنامج تحدید هویة الركاب یمكن للدول   ١- ٣
)http://www.icao.int/Security/mrtd/Pages/default.aspx(  حدیثة  آخر المواصفات الخاصة بإصدار وثائقعلى  مجاناً للحصول

ودلیل المفاتیح العامة  جوازات السفر المقروءة آلیاً الطلب على المساعدة الفنیة المتعلقة ب وقد شهد. هویةالتحدید لسفر و لل وآمنة

http://www.icao.int/Security/mrtd/Pages/default.aspx
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من البحث عن موارد إضافیة . ویجري ٢٠١٦عام إلى  ٢٠١٤عام من الممتدة خالل الفترة  ملحوظاً  والجوازات اإللكترونیة ارتفاعاً 
نفیذ بعض مشروعات المساعدة بت إدارة التعاون الفني وتضطلعالدولي و/أو صنادیق التبرعات.  التعاونعبر الخبرة والتمویل  حیث

  .الفنیة هذه
الحكومة الكندیة، من خالل برنامج بناء القدرات لمكافحة اإلرهاب، أول دولة تقوم بتقدیم المساعدة المالیة  لتمثّ و   ٢- ٣

  استراتیجیة برنامج اإلیكاو لتحدید هویة في (عبر تمویل مشروعي مساعدة فنیة) لدعم عنصر المساعدة الفنیة 
في منطقة  الهویة شؤونالسفر وٕادارة  وثائقتعزیز أمن " مشروععتبر . ویُ "الركابهویة  تحدیداإلیكاو ل برنامجتنفیذ " –الركاب 
في  ذنفَّ یُ  أصبح ٢٠١٦شهر أبریل من  وابتداءً ، ٢٠١٤تنفیذه في شهر یولیو  تمفي مجال المساعدة. وقد  رائداً  مشروعاً  "الساحل

  .المشروع هذا عنمعلومات  )ب( المرفق مویقدّ بمنطقة الساحل.  اً عضو دولة  ١٢
عمل مع عدد من منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة الاإلیكاو على تعزیز شراكات  عملتكما   ٣- ٣

القضایا المتعلقة باستراتیجیة لدول األعضاء في إلى اوالجهات المانحة بهدف استكشاف طرق أكثر فعالیة لتقدیم المساعدة األخرى 
  برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركاب.

 األمم المتحدة وخطةهویة الركاب  استراتیجیة برنامج اإلیكاو لتحدید -٤

دعم  إلى بنشاطاإلیكاو  تسعىنسیق مع االستراتیجیة العامة لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة، في إطار الت  ١- ٤
في مجال  تنفیذالفرقة العمل المعنیة ب" إلىباإلضافة  )٢٠١٤( ٢١٧٨) و٢٠٠٥( ١٦٢٤) و٢٠٠١( ١٣٧٣مجلس األمن  اتقرار 

  .باستراتیجیة برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركاب مهامها المتعلقةمع  تتماشىم مساهمات فإن اإلیكاو تقدّ  . وبذلك،"مكافحة اإلرهاب

رة باإلضافة إلى نقاط الضعف المنهجیة في إطار تحدید مزوّ  فة ووثائق سفراستخدام هویات مزیّ  مسألة زالتال و   ٢- ٤
مجلس  حثّ نقاط ضعف رئیسیة تواصل شبكات اإلجرام واإلرهاب استغاللها. وقد  لتمثّ  األعضاء الهویة داخل العدید من البلدان

 بعبارة التسهیالت – الملحق التاسعفي  إلیها شاریُ التي على مطالبة شركات الطیران بتوفیر قوائم الركاب  األعضاءل و األمن الد
ال یتجزأ من العنصر الخامس الستراتیجیة  جزءاً المعلومات المسبقة عن الركاب . وتشكل هذه "المعلومات المسبقة عن الركاب"

  ."القابلة للتشغیل البینيالتطبیقات " ،برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركاب
 المندرجة في خطة جدیدة هدافاألمجموعة من  ٢٥/٩/٢٠١٥اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة في و   ٣- ٤
أن مساعدة الدول األعضاء على تنفیذ بعض اإلشارة إلى . وتجدر ٢٠٣٠بحلول عام التي تأمل الوصول إلیها و لتنمیة المستدامة ل

لستة أهداف من مجموع أهداف التنمیة المستدامة  مباشراً  ل دعماً تشكّ  اقواعد وتوصیات الملحق التاسع والمواصفات المرتبطة به
"توفیر هویة قانونیة للجمیع، بما في ذلك تسجیل في  ١٦الهدف زمع تحقیقها في إطار التي یُ  ل إحدى الغایاتوتتمثّ السبعة عشر. 

دلیل " ،راتیجیة برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركاببالعنصر األول من است مباشراً  ارتباطاً  ، وهي ترتبط"٢٠٣٠الموالید، بحلول عام 
  ."إثبات الهویة

 ٢٠١٩-٢٠١٧للفترة  األولویات والنتائج  - ٥

قائمة بطریقة متناسقة مع  الهویة برنامج اإلیكاو لتحدیدرصد النتائج المتوقعة الستراتیجیة هیكل  منظَّ یُ یجب أن   ١- ٥
 على شبكة اإلنترنت.  والمتاحة التاسع بالملحقمراجعة االمتثال للقواعد والتوصیات المرتبطة 

 المفیدةمن أجل جمع المعلومات  ٢٧/١/٢٠١٦المؤرخ في  EC 6/8-16/04الدول  كتاب المنظمة إلىتعمیم  تمّ  ٢- ٥
تساعد المتوقع أن م المحرز في مجال تنفیذ استراتیجیة برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركاب. ومن التقدّ  عنمن الدول األعضاء 

لتنفیذ  األعضاء ها الدولإلی م المحرز ونوعیة المساعدة التي تحتاجردود االستبیان األمانة العامة على تحدید مدى التقدّ 
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على أسئلة االستبیان الخاص بتنفیذ استراتیجیة برنامج  األعضاء عن ردود الدول اً مبدئی اً تقریر  )ج(المرفق االستراتیجیة. ویتضمن 
  ویة الركاب واحتیاجات المساعدة المرتبطة به. اإلیكاو لتحدید ه

ع الستراتیجیة الترویج الموسّ  اإلدارة المتكاملة لشؤون تحدید هویة الركاب، یجب أن یستمرّ  من أجل ضمانو  ٣- ٥
 الدوللمساعدة مخصصة، بجمیع لغات العمل،  أدوات إعدادالدول األعضاء. كما ینبغي  لدىتحدید هویة الركاب لاإلیكاو برنامج 

لألولویات المقترحة لعمل برنامج التسهیالت على  ) تلخیصاً د(المرفق م الحصول على آلیات قویة إلثبات الهویة. ویقدّ  في األعضاء
خارطة طریق  وستوضع. ٢٠١٩- ٢٠١٧یة الثالثالفترة استراتیجیة برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركاب والنتائج المتوقعة خالل 

  لدولعلى كتاب المنظمة إلى ا األعضاءالدول  قدمتها اإلیكاو لتحدید هویة الركاب بناء على الردود التيخاصة ببرنامج 
EC 6/3-15/90  االستبیان الخاص على و  ،التسهیالت –التاسع  لملحقلقائمة مراجعة االمتثال بشأن  ٢١/١٢/٢٠١٥المؤرخ في

ط المتوسّ  لألجلین المنجزات المرحلیة المحددة مسبقاً خارطة الطریق هذه من تحسین ن وستمكّ ببرنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركاب. 
 تحدید هویة الركاب.لاإلیكاو برنامج استراتیجیة في إطار والبعید 
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  (أ) المرفق

  تحدید هویة المسافرین تعزیز إدارة

في  المقترن بهوالمعرض  الحدودوالبیانات البیومتریة وأمن  وثائق السفر المقروءة آلیاً  بشأنعقد المؤتمر العاشر ان - ١
الحادیة  الدورة استقطبت. كما ینمشارك ٥٠٥. وحضره ٩/١٠/٢٠١٤إلى  ٧من الممتدة ال خالل الفترة ـمونتری
  ، أكثر من١٦/١٠/٢٠١٥إلى  ١٤من  الممتدة ال خالل الفترةـمونتریفي للمؤتمر، التي تم تنظیمها  ةعشر 
مع  الركابتحدید هویة لیكاو اإلبرنامج نات استراتیجیة جمیع مكوّ  المؤتمرینأعمال  جدوال وتناولمشارك.  ٥٠٠

المراقبة قوائم  تقدیمتم إشارة خاصة إلى استخدامها في مجال مكافحة اإلرهاب والجرائم العابرة للحدود. كما 
من أفضل الممارسات في  وعملیات تبادل المعلومات بین الوكاالت باعتبارها جزءاً والتقنیات الذكیة لمراقبة الحدود 

 المجال. هذا 

) ٢٧/٦/٢٠١٤- ٢٥) وفي مدرید بإسبانیا (١٠/٤/٢٠١٤- ٨(زبكستان و بأ في طشقندندوتان إقلیمیتان  وُعقدت - ٢
تحدید هویة المسافرین لاإلیكاو برنامج متا فرصة الستكشاف استراتیجیة من المشاركین وقدّ  كبیراً  استقطبتا عدداً 

التي تم اإلقلیمیة  بحضور خبراء في مجال الطیران ومراقبة الحدود من أوروبا وآسیا الوسطى. وشملت الندوة
وذلك بالتعاون مع  ،العبور/ظیمها في مدرید االختبارات األولى من نوعها في مجال المطابقة والتشغیل البینيتن

 شركاء من قطاع الطیران.الالدولة المضیفة والدول األعضاء و 

دیریة التنفیذیة للجنة بالتعاون مع الم برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركابتنفیذ استراتیجیة  بشأنندوة إقلیمیة  تعقدو  - ٣
مع التركیز على ، )٢٢/١/٢٠١٥-٢٠(في نیامي بالنیجر خالل الفترة  (UNCTED)المعنیة بمكافحة اإلرهاب 

عقدت اإلدارة الوطنیة  لتحدید الهویة والسجل المدني وٕاصدار وثائق السفر ومراقبة حركة الهجرة على الحدود. كما 
 برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركاباستراتیجیة  بشأن اجتماعاً  (ECCAS) جموعة االقتصادیة لدول وسط أفریقیاالم

م كل الدول األعضاء في المجموعة بتنفیذ لزِ تم خالله توقیع إعالن یُ ) ٢٣/٥/٢٠١٥- ٢٢(في برازافیل بالكونغو 
التنسیق والتي تقوم الدولة المكلفة ب المتوقع أن. ومن برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركابعناصر استراتیجیة 

رنامج ـــب بشأنحلقتان دراسیتان إقلیمیتان  عقدتخارطة طریق لتنفیذ االستراتیجیة. كما  بوضعجموعة الم ستختارها
یة ــــاإلسالمإیران ة ـــــجمهوریزیرة كیش بــــجفي و ) ١٢/١١/٢٠١٥-١٠(نیا ــــفي نیروبي بكی الركابة ـــتحدید هوی

 .٢٠١٦عام األخیر من  فصلفي ال الكاریبيأخرى في منطقة من المقرر عقد حلقة دراسیة و  ).١١/٥/٢٠١٦-٩(

إلى  ٥من الممتدة فریقیا خالل الفترة أأمن الطیران والتسهیالت في  بشأنكما تم عقد مؤتمر وزاري رفیع المستوى  - ٤
على عدد من النقاط من بینها  تبني إعالن یحث الدول األفریقیةبنامیبیا. وتم خالله  كویندهو في  ٨/٤/٢٠١٦

والمشاركة في دلیل المفاتیح العامة لإلیكاو مع التوصیة في  برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركابتنفیذ استراتیجیة 
  .(API) الركابوضع نظام للمعلومات المسبقة عن بالوقت نفسه 
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 )ب( المرفق

  مشروع الساحل مرحلي عن تقریر

بعثات للتقییم الفني لبرنامج تحدید هویة  ٤، تم إرسال *)اً عضو  دولة ١٢(الذي یشمل مشروع الساحل  في إطار
. ٢٠١٦الكامیرون في شهر مارس ٕالى و  ٢٠١٥مالي وتونس في شهر مارس ٕالى و  ٢٠١٤إلى تشاد في شهر دیسمبر  الركاب
وتقدیم توصیات  الجاریة بتقییم العملیات -  وهي مرحلة التقییم –هذه البعثات في إطار المرحلة األولى من المشروع وقامت 
  .الركاببرنامج تحدید هویة في  سیر اإلجراءاتلتحسین 

تنفیذ برنامج اإلیكاو  بشأنالندوة اإلقلیمیة : هما ٢٠١٥ندوتین إقلیمیتین خالل عام  عقدوباإلضافة إلى ذلك، تم 
من منطقة الساحل وخبراء من اإلیكاو  ممثالً  ٤٥استقطبت التي  ٢٠١٥في نیامي بالنیجر في شهر ینایر  الركابلتحدید هویة 

الندوة اإلقلیمیة والمعرض  في مشاركاً  ١٥ ف حضوربتمویل تكالیقام مشروع الساحل كما من منظمات دولیة وٕاقلیمیة أخرى. و 
  .٢٠١٥في نیروبي بكینیا في شهر نوفمبر  الركاب، اللذین ُعقدابرنامج اإلیكاو لتحدید هویة  بشأن المقترن بها

 أصالةمسمى "مراقبة اإلیكاو تحت  بإعدادهادة، التي قامت مجموعة المواد التدریبیة الموحّ  تساهمومن المتوقع أن 
وحدات فحص في  موّظفي الخط األولتعزیز قدرة   المستوى األول"، في -  المطارات فيوصالحیة وثائق السفر على الحدود 

هذا النشاط تدریب وثائق السفر المزورة والحد من تحركات اإلرهابیین والمجرمین. ویشمل  ضبطومراقبة الحدود على الجوازات 
 ٢٠١٦من شهر أبریل  باللغة الفرنسیة اعتباراً  األعضاء الدورة التدریبیة للدولمواد یر بین من منطقة الساحل. وقد تم توفمدرّ 

م الذي برنامج اإلیكاو للتدریب المتقدّ عبر  ، وذلك٢٠١٦وسیتم توفیرها باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة خالل الربع األخیر من عام 
  یشرف علیه مكتب اإلیكاو للتدریب العالمي على الطیران.

  .الجزائر وبوركینا فاسو والكامیرون وتشاد وغینیا ومالي وموریتانیا والمغرب والنیجر ونیجیریا وتونس *
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  )ج( المرفق

  (TRIP) ة الركاببرنامج اإلیكاو لتحدید هویّ استراتیجیة 
  التنفیذ والمساعدة بشأناستبیان 

  الدول ردود عنالتقریر األولي 
، المنطقةالواردة حسب  الردودل التالي و الجد ویعرض. وٕاقلیمین اثنیندولة  ٥٥من  رداً  ٥٧تلقي، تم ١٥/٤/٢٠١٦حتى تاریخ 

 :مختلف المناطقمن  المتوقعة بالردودمقارنة  وذلك 

 المنطقة الفعلیة الردود المحتملة الردودمجموع 

 (APAC)الهادئ والمحیط آسیا  ١٢ ٣٨

 (ESAF)الشرقیة والجنوبیة  أفریقیا ٧ ٢٤

  (EUR/NAT)وشمال األطلنطي أوروبا  ٢٤ ٥٦
 (MID) األوسطالشرق  ٧ ١٥

 (NACC)وأمریكا الوسطى والكاریبي الشمالیة أمریكا  ٤ ٢١

 (SAM) الجنوبیةأمریكا  ٢ ١٣

 (WACAF)الغربیة والوسطى  أفریقیا ١ ٢٤

٥٧ ١٩١  

 األولیة لهذا االستبیان: للنتائجعرض  وفیما یلي

  التنفیذ  )١
  ؛الهویة إثباتبشأن دلیل  وطنیاً  أنها وضعت إطاراً بمن الدول المشاركة في االستبیان  المائة في ٨٠أفادت أكثر من   )أ 
 هذه نسبةفقط من الدول بإصدار جوازات سفر إلكترونیة. و  المائة في ٧٠ تقومبالنسبة إلى وثائق السفر المقروءة آلیًا،   )ب 

النتائج تفاوتا كبیرًا في بعض  وتتفاوت. منخفضة مقارنة بنسبة الدول التي تقوم بإصدار جوازات السفر المقروءة آلیاً 
  المناطق؛

االستبیان دلیل  على التي قّدمت ردوداً نصف الدول  ال تستعمل سوى ،تهاومراقب عملیة إصدار الوثائقإلى بالنسبة   )ج 
هناك حاجة لمواصلة الترویج للدلیل بهدف تشجیع الدول فإن  والتداول. وعلیه، أمن علمیات اإلصداراإلیكاو لتقییم 
  ؛المجالهذا آخر ما توصلت إلیه التكنولوجیا من تقنیات فعالة التكالیف في  تكییفمع  ،على استخدامه

في دلیل المفاتیح العامة على االستبیان  التي رّدتالدول  ثلثالتفتیش ال تشترك سوى وأدوات  نظمإلى بالنسبة   )د 
  ؛المراقبة اآللیة للحدود نظمالدول قد قامت بإدخال هذه من  المائة في ٦٠نحو الخاص باإلیكاو، في حین أن 

على االستبیان قاعدة  التي ردتمن الدول  المائةفي  ٦٠، تستعمل القابلة للتشغیل البینيفیما یتعلق بالتطبیقات   )ه 
  العملیات اإلرهابیة واإلجرامیة العابرة للحدود.وقوع نتربول لوثائق السفر المسروقة أو المفقودة للحیلولة دون بیانات اإل

  المساعدة )٢
لدعم المالي و/أو بناء القدرات لمساعدتها على إلى اعلى االستبیان  التي ردتدولة على األقل من الدول  ١٥تحتاج 

 بعد على االستبیان تردالتي لم اإلشارة إلى أن الدول . وتجدر لتحدید هویة الركاببرنامج اإلیكاو تنفیذ استراتیجیة 
  .برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركابلمساعدة في تنفیذ استراتیجیة إلى اقد تحتاج بدورها  دولة ١٣٤والتي یبلغ عددها 
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  )د( المرفق
  ٢٠١٩- ٢٠١٧ألولویات والنتائج للفترة ا ب:استراتیجیة برنامج اإلیكاو لتحدید هویة الركا

 النشاط الرئیسياألولویة/ النتائح 
اإلیكاو برنامج عنصر 

  لتحدید هویة المسافرین

تحلیـــــل الطریـــــق ووثـــــائق  خریطـــــةتنفیـــــذ 
 المخاطر المرتبطة بها

طریــــــق لتنفیــــــذ برنــــــامج  خریطــــــة وضــــــع
 اإلیكاو لتحدید هویة الركاب

  
  جمیع العناصر

 
عملیة تقدیم الخدمات إلى الدول تحسن 

 من خالل التنسیق والتعاون الفعالین
 

تعزیز االعتراف بالدور القیادي لإلیكاو 
في مجال استراتیجیة برنامج اإلیكاو 
لتحدید هویة الركاب من خالل التعاون 
الدولي (بما في ذلك منظومة األمم 

 المتحدة) وتنسیق األنشطة اإلقلیمیة.

  
 جمیع العناصر

 وٕاعدادالمحتملة الجهات المانحة تحدید 
مشاریع محددة للتمویل الطوعي و/أو 
المنح بهدف لتوفیر المساعدة الفنیة 

التي للدول وٕادارة مشاریع المساعدة 
  تمولها الجهات المانحة

من بناء القدرات والمساعدة (تطویر 
 استراتیجیة اإلیكاو لتعبئة الموارد) خالل

  
 جمیع العناصر

مؤتمرات وندوات إقلیمیة وٕاعداد تنظیم 
وافیة عن كل أنشطة  خالصات

الفریق االستشاري الفني ومخرجات 
 الركابالمعني ببرنامج تحدید هویة 

(TAG/TRIP).   

مع الدول والترویج للعناصر التواصل 
الخمسة الستراتیجیة برنامج اإلیكاو 
لتحدید هویة الركاب وتسلیط مزید من 
الضوء علیها وتوسیع نطاق توزیع 

 المواد اإلرشادیة المتعلقة بها

  
 جمیع العناصر

أفضل الممارسات والمواد تحدید  "دلیل إثبات الهویة الموافق علیه" إعداد
 بدلیل إثبات الهویةاإلرشادیة المتعلقة 

  
 دلیل إثبات الهویة 

الدول المشكالت التي واجهتها تحدید 
جوازات السفر المقروءة آلیا  استخدامفي 

ها إلی وتحدید نوع المساعدة التي تحتاج
 الدول

الدول على إتمام تنفیذ جوازات مساعدة 
 السفر المقروءة آلیا 

  
ــــروءة  ــــائق الســــفر المق وث

  آلیا 

الالزمة في مواصفات  التعدیالتإجراء 
) ونشر Doc 9303( وثائق السفر

على النحو  Doc 9303تعدیالت الوثیقة 
  المطلوب

  وتحدیث مواصفات وثائق السفر تطویر 
 المتعلقةباإلضافة إلى المواد اإلرشادیة 

  بوثائق السفر المقروءة آلیاً 

  
ــــروءة  ــــائق الســــفر المق وث

 آلیاً 

سفر اتفاقیة وثائق دلیل إصدار تحدیث 
لالجئین  األمم المتحدة المقروءة آلیا

قاعدة ال بحیث یتضمنوعدیمي الجنسیة 
الملحق  في ١٢- ٣جدیدة القیاسیة ال

 التاسع

سفر اتفاقیة األمم المتحدة وثائق 
  المقروءة آلیا 

  
وثائق السفر المقروءة 

 آلیاً 
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 النشاط الرئیسياألولویة/ النتائح 
اإلیكاو برنامج عنصر 

  لتحدید هویة المسافرین

وتعدیل أسئلة التدقیق حسبما تقییم 
 یقتضیه الحال

الواردة ضمن البرنامج التدقیق أسئلة 
المتعلقة و العالمي لتدقیق أمن الطیران 

 بوثائق السفر المقروءة آلیا 

  
وثــــائق الســــفر المقــــروءة 

 آلیاً 

للتقییم واستبیان مبادئ توجیهیة  إعداد
  بروتوكولي لتقییم وحدات االختبار

مقتضیات لاالمتثال برنامج تطویر 
  Doc 9303الوثیقة 

  
 إصدار ومراقبة الوثائق

دلیـل تقییم للدول الراغبـة فـي تطبیـق أداة 
ــــاتیح العامــــة  مــــع إصــــدار  بالتناســــقالمف

جـــــــوازات الســـــــفر اإللكترونیـــــــة وتطبیـــــــق 
  بوابات المراقبة اآللیة للحدود

ــــل نمــــوذج  ــــافع التكــــالیفتحلی فیمــــا  والمن
لمشــــــاركة فــــــي دلیــــــل المفــــــاتیح یخــــــص ا

ـــــة  العامـــــة بالتنســـــیق مـــــع تطبیـــــق المراقب
  السفر اإللكترونیة اآللیة للحدود وجوازات 

  
  وأدوات التفتیش ُنظم

مشــاركة مســؤولي مراقبــة الحــدود تحســین 
الفریـــــق االستشـــــاري الفنـــــي فـــــي أنشـــــطة 

 الركـــــابالمعنـــــي ببرنـــــامج تحدیـــــد هویـــــة 
(TAG/TRIP)  إدارة الحدودب فیما یتعلق 

 أدوات التفتیشو  ُنظممواصفات  إعداد
  
  وأدوات التفتیش  ُنظم

برنامج  بشأنالدول  لدىزیادة التوعیة 
  (API)المعلومات المسبقة عن الركاب 

 (PNR)سجالت أسماء الركاب برنامج و 
من خالل التعاون مع منظمة الجمارك 

واتحاد النقل الجوي   (WCO)العالمیة 
والمدیریة التنفیذیة للجنة  (IATA)الدولي 

 األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب
(UNCTED).  

 بیانات الركابتبادل 
  

التطبیقات القابلة للتشغیل 
  البیني

بیانات قاعدة إلى تقدیم البیانات تعزیز 
اإلنتربول لوثائق السفر المفقودة 

واستعمالها لفحص  (SLTD) والمسروقة
جوازات السفر خالل عملیات مراقبة 

  الحدود

بیانات اإلنتربول لوثائق السفر قاعدة 
 (SLTD) المفقودة والمسروقة

  
للتشغیل  التطبیقات القابلة

 البیني

 - انتهــى  -


