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  المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران

  ٢٠١٢ سبتمبر ١٤-١٢، یالمونتر

  أسماء الركابدور برنامج وثائق السفر المقروءة آلیا والمعلومات المسبقة عن الركاب وسجل   من جدول األعمال: ٧البند 

  دلیل المفاتیح العامة
  (مقدمة من األمانة العامة)

  الملخص
مشـتركا، وتشــجع  ٣٠.  ویتكــون الـدلیل حالیـا مـن (PKD)تقـدم هـذه الورقـة معلومـات عــن دلیـل االیكـاو للمفـاتیح العامـة 

  .ةرونیالسفر االلكت اتجواز  عملیات فحصاالیكاو جمیع الدول األعضاء إلى االنضمام للدلیل لتعزیز كفاءة وفاعلیة 
  .٦الفقرة من الطیران إلى تأیید التوصیات الواردة في ألرفیع المستوى الیدعى المؤتمر : اإلجراء

 المقدمة - ١

، المعروف أیضا باسم جواز السفر البیومتري، مماثل لجواز السفر (ePassport)إن جواز السفر االلكتروني  ١- ١
ولكنه یحتوي على رقاقة الكترونیة مشفرة بنفس المعلومات الموجودة على صفحة بیانات الجواز.    (MRP)التقلیدي المقروء آلیا 

 . ویقلل من خطر التزییف حمایة ضد التالعبالمزید من الوالرقاقة االلكترونیة موقع علیها رقمیا، ولذلك فهو یزید األمن، ویقدم 

وال  التي تحتویها الرقاقة. الشخصیةومات البیومتریة و وجواز السفر االلكتروني یماثل في جودته جودة المعل ٢- ١
تشیر التقدیرات إلى أنه یجري یع وآمن. و تكون المعلومات المخزنة في الرقاقة مفیدة إال إذا أمكن التحقق من صحتها بشكل سر 

عملي لتبادل التوقیعات دولة. وقد أثار ذلك تساؤالت بشأن الطابع ال ٩٣أصدرتها  ملیون جواز سفر الكتروني ٣٥٠اآلن تداول 
 االلكترونیة على المستوى الثنائي للتأكد من صحة التوقیعات االلكترونیة المخزنة في رقاقات جوازات السفر.

متعاقدة، تم الدول الیكاو) وبناء على طلب االواستجابة لذلك، وتحت رعایة منظمة الطیران المدني الدولي ( ٣- ١
عملیات یبسط ویسهل هو سجل مركزي للتوقیعات الرقمیة و هذا الدلیل هو عبارة عن .  و (PKD)إنشاء دلیل المفاتیح العامة 

 التوقیع على رقاقة الجواز االلكتروني. عن التحقق من صحةمعلومات لالمتعددة ل التبادل

 دور االیكاو - ٢

لیل إعداد دتقوم االیكاو بأن  (TAG/MRTD)أوصى الفریق االستشاري الفني لوثائق السفر المقروءة آلیا  ١- ٢
المفاتیح العامة.  وكانت هذه التوصیة قائمة على سجل المنظمة الطویل باعتبارها المنظمة التي تضع قواعد وثائق السفر 

رئي أن موقعا حیادیا واهتمامها الكبیر بأمن الوثائق.  و  كوكالة متخصصة في األمم المتحدة المقروءة آلیا، وطابعها الدولي
طیع یقدم مصدرا موثوقا تست ونيمفاتیح العامة ویمول من الدول التي تصدر جواز السفر االلكتر لس إدارة دلیل الیشرف علیه مج

والهیئات األخرى في جمیع الدول األعضاء أن تحصل على جمیع المفاتیح  منه وكاالت التفتیش الحكومیة وشركات الطیران
 العامة المتداولة لغرض التحقق من صالحیة الجوازات كوثائق تثبت الهویة.
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اما تعاونیا وقابال للتشغیل مركزي یوفر نظالدلیل الوالواقع أن إشراف مجلس إدارة دلیل المفاتیح العامة على  ٢- ٢
یكون متاحا لجمیع دول االیكاو المشاركة.  ویساوي ذلك في األهمیة دلیل  سفر االلكترونیة بحیثالبیني ألمن جوازات ال

المفاتیح العامة المتاح مركزیا لمشغلي الطائرات الذین یعملون على "الخط األمامي"، باعتبارهم أول من یفحص جوازات سفر 
الین، یمثل دلیل المفاتیح مال جوازات سفر مسروقة بواسطة محتا، أو استعزییفهالركاب.  وكوسیلة لمنع تغییر الجوازات أو ت

 أمنیة بالغة الفعالیة. العامة وسیلة

عضوا یعینهم  ١٥ومجلس دلیل المفاتیح العامة هو الهیئة المسؤولة عن دلیل االیكاو.  وهو یتكون من  ٣- ٢
لمجلس للمفاتیح العامة مسؤول عن اإلشراف المالي مجلس االیكاو تمشیا مع أحكام مذكرة التفاهم لدلیل المفاتیح العامة.  وهذا ا

 والتشغیلي لدلیل المفاتیح العامة التابع لالیكاو.

والدور الرئیسي لالیكاو هو العمل كوكیل أمانة، إذ تتحقق من مصادر وصحة البیانات المتعلقة بالتوقیعات  ٤- ٢
التوقیع الرقمي أو المفتاح العام من سلطة صدور  ي تقریرالرقمیة وحفظ سالمة المفاتیح العامة.  والتحقق من المصدر یعن

 داري لمجلس دلیل المفاتیح العامة. اإلتشغیلي و الدعم ال.  واالیكاو أیضا مسؤولة عن تقدیم مختصة

 فوائد دلیل االیكاو للمفاتیح العامة - ٣

السفر االلكترونیة.   ق من سالمة وثائقدلیل االیكاو للمفاتیح العامة التشغیل البیني العالمي لنظام التحق یشجع ١- ٣
وقوائم رفض الشهادات، والتي تستخدم للتحقق من  تبادل المتعدد األطراف للشهاداتال عملیة یدیرو  وهو یعمل كوسیط مركزي

أو  فإن أي محاولة لتغییر ،لكتروني.  وباستعمال دلیل المفاتیح العامةاالسفر الصحة التوقیع الرقمي على الرقاقة في جواز 
عترف بدلیل المفاتیح .  والیوم، یُ عملیات الفحصتكتشف فورا عند إجراء  االلكترونيسفر الالرقاقة في جواز  ت علىإضافة بیانا

وثائق السفر المقروءة  -   Doc 9303الوثیقة لها، لتنفیذ المواصفات الموضوعة في  مة، بدون بدیل معقولالعامة باعتباره أداة قیّ 
  .آلیا
وهذا  للتحقق من صحة الجواز االلكترونيیة إتاحة المعلومات اآلنویضمن االشتراك في دلیل المفاتیح العامة  ٢- ٣

عند نقاط مراقبة الحدود، ویسهل ویؤمن الحركة عبر الحدود.  وعندما  یبسط ویسهل ویعزز أمن عملیة التحقق من هذا الجواز
ني عند مراقبة الحدود، یمكن تأكید صحة جواز السفر هذا على أساس أنه یستخدم جهاز قادر على قراءة جواز السفر االلكترو 

 التزییف.لم یتعرض للتغییر أو 

 ٥٦ ٠٠٠ودلیل المفاتیح العامة فعال من حیث التكالیف ویتسم بالكفاءة.  واآلن یبلغ رسم التسجیل لمرة واحدة  ٣- ٣
       دوالر أمیكي، ویستخدم لتغطیة تكالیف التشغیل  ٥٦ ٠٠ٍ٠دوالر أمریكي.  وهناك أیضا رسم سنوي متكرر یبلغ تقریبا 

دوالر أمریكي).  وهذه الرسوم السنویة قلیلة للغایة إذا نظرنا إلى  ١٣ ٠٠٠دوالر أمریكي) وتكالیف االیكاو اإلداریة ( ٤٣ ٠٠٠(
وتوزیع أجهزة القراءة  رونیةمیع الدول التي تصدر الجوازات االلكتاظ على بنیة أساسیة ثنائیة تربط جاالستثمار الالزم للحف

التكالیف اإلداریة ذات الصلة، بینما  ملیة التحقیق ویقللهذه البیانات من خالل دلیل المفاتیح العامة عااللكترونیة. ویبسط تبادل 
 یتحقق االلتزام بالقواعد القیاسیة الدولیة.  كما أن التكالیف تقل أیضا مع اشتراك مزید من الدول.

 االشتراك - ٤

ج، بلغاریا، هنغاریا، لكسمبورج، النروی :، انضمت خمس دول إلى دلیل المفاتیح العامة٢٠١١عام خالل  ١- ٤
إذ انضمت من قبل أسترالیا، النمسا، كندا، الجمهوریة التشیكیة، فرنسا، المانیا، مشتركا في الدلیل  ٣٠السوید.  ویوجد اآلن 

التفیا، اإلقلیم اإلداري الصیني الخاص لماكاو، هولندا،  ان، كازاخستان،اإلقلیم اإلداري الصیني الخاص لهونغ كونغ، الهند، الیاب
عربیة المتحدة، المملكة المتحدة، نیوزیلندا، نیجیریا، جمهوریة كوریا، سنغافورة، سلوفاكیا، سویسرا، أوكرانیا، دولة اإلمارات ال

 الوالیات المتحدة.
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تي تصدر جوازات السفر االلكترونیة وعدد المشاركین ومع ذلك، ما تزال هناك فجوة كبیرة بین عدد الدول ال ٢- ٤
المشاركة حتى تمكن للدول أن  نطاق دلیل المفاتیح العامة هو توسیع هفي دلیل المفاتیح العامة.  والتحدي الرئیسي الذي یواجه

 عالمي مقبول. دلیلتثق في انضمامها إلى 

دلیل المفاتیح العامة خالل الندوة  عمل بشأن االیكاو حلقةنظمت  وكان من بین أنشطة الترویج الفعالة أن ٣- ٤
في  یالفي مونتر ،اوالمعرض الذي ُنظم على هامشه وقواعد القیاس البیومتري واألمن،السابعة بشأن وثائق السفر المقروءة آلیا 

عقدت في قطر في آلیا التي مماثلة في أثناء الندوات اإلقلیمیة لوثائق السفر المقروءة  حلقات عمل.  ونظمت ٢٠١١أیلول 
عدد كبیر من المشتركین  هذه الحلقات.  وحضر ٢٠١٢ والبرازیل في أبریل ٢٠١١ وسنغافورة في دیسمبر ٢٠١١ نوفمبر

 نضمام إلى دلیل المفاتیح العامة.وكانت موجهة نحو اتخاذ خطوات عملیة عن كیفیة اال

 التشغیل واإلدارة - ٥

  استرداد التكالیف بالكامل. أعد دلیل المفاتیح العامة وتم تشغیله على أساس ١- ٥
في عام Netrust  شركة ومن أجل التصمیم الكامل لدلیل المفاتیح العامة وتطویره وتشغیله، منح عقد إلى ٢- ٥

قدم خدمات الدلیل إلى جمیع المشاركین، وٕالى المستخدمین التجاریین ، وتُ ٢٠٠٧ وبدأ تشغیل الدلیل في مارس . ٢٠٠٦
 بنجاح وقبلته االیكاو ومجلس إدارة دلیل المفاتیح العامة. Netrustوتم العقد التشغیلي مع والعامین اآلخرین حول العالم.  

.  ومن ١/١/٢٠١٢لثالث سنوات أخرى اعتبارا من  ٣١/١٢/٢٠١١وقد جرى تمدید العقد الذي انتهي في  ٣- ٥
دوالر أمریكي  ٤٣ ٠٠٠بلغ حالیا السمات الرئیسیة للعقد التشغیلي الممتد تخفیض رسم عملیات دلیل المفاتیح العامة، الذي ی

في دوالر أمریكي لكل مشترك سنویا عندما یصل عدد المشاركین  ٣١ ٠٠٠دوالر أمریكي لیصل إلى حوالي  ١٢ ٠٠٠بحوالي 
 مشتركا. ٦٥دلیل المفاتیح العامة إلى 

وتأمین  ، فإن تكالیف الموظفین في دلیل المفاتیح العامة لالیكاو وتكالیف السفر٢٠١٢وبالنسبة لعام  ٤- ٥
التكالیف على  من التمویل هذا .  وسیخفض٢٠١١ من عامالمسؤولیة المهنیة سیمول بفائض میزانیة البرنامج العادي لالیكاو 

المشاركین في دلیل المفاتیح العامة في السنة الجاریة.  ومع مراعاة االعتبارات المالیة، یمكن تأمین تمویل مماثل لدلیل المفاتیح 
 أیضا. ٢٠١٣العامة في عام 

ثالثة اجتماعات لمجلس دلیل المفاتیح عقد لدلیل المفاتیح العامة  األعمال اإلداریة والتنظیمیةوقد ترتب على  ٥- ٥
التشغیل السلس لدلیل  لضمان النظام اإلداري والمالي والفني عند الضرورة تنقیح وتوسیع نطاق وتم. ٢٠١١العامة في عام 

مجلس دلیل المفاتیح العامة  عضویةتقریر  ضمن جملة أخرى.  ویتضمن ذلك التفاهم عامة حسبما تتطلبه مذكرةالمفاتیح ال
 واللوائح المالیة.

 توصیاتال - ٦

  :بما یلي یدعى المؤتمر رفیع المستوى ألمن الطیران إلى أن یوصي الدول ١- ٦
 المشاركة في دلیل المفاتیح العامة؛  ) أ

 إصدار جوازات السفر االلكترونیة؛  ) ب

  .الحدود باستعمال األجهزة القارئة للجوازات االلكترونیة علىلیة اآل عملیات التحققتنفیذ   ج)
 

 -انتهى  -


