
 
 

  العالميعلى الصعيد الحدود وأمن منظمة الطيران المدني الدولي تتخذ خطوات لتعزيز إدارة 
 للنشر الفوري

جوازات السفر  معالجة معاييرمتميزة كحلقة وصل لة مكانب تتمتع منظمة الطيران المدني الدولي لما كانت – 3/3/2020ل، ـامونتري
 خطوات لتعزيز أمن الحدود االيكاو بصفتها وكالة األمم المتحدة في مجال الطيران المرتبطة بها، اتخذت القواعد القياسيةالدولية وتطوير 

  .جوازات السفر اإللكترونية عبر اإلنترنتالتحقق من صحة جديدة لشهادات رئيسية" قائمة " إصدارمن خالل  حديثال

 المصادقةسيعزز فعالية  حققول إلى شهادات التفانغ ليو أن "تحسين الوص ةلمنظمة الطيران المدني الدولي الدكتور  ةالعام ةاألمين توأكد
سيما بالنسبة للسلطات التي واجهت صعوبات في الحصول عليها في الماضي".  لكترونية على الصعيد العالمي، الجوازات السفر اإلعلى 

إلى منظمة  بنفسهاأن جميع الشهادات الواردة في القائمة الرئيسية قد سلمتها الدول األعضاء  ،"واألهم من ذلك كملت األمينة العامة قائلًة:وأ
 .."جوازات السفر اإللكترونيةصحة الطيران المدني الدولي، مما يعزز الثقة المتبادلة التي يجب أن يعتمد عليها التحقق اآلمن والفعال من 

أو شهادات  CSCAs))على شهادات السلطة الوطنية المعنية بالتوقيع على الشهادات  يرانوتحتوي القائمة الرئيسية الجديدة لمنظمة الط
، بما في شهادات الحاليةالمصادر مكماًل ل هذه الالئحة نشر عتبر" المستخدمة في عملية التوقيع الرقمي للجوازات اإللكترونية. وي  صل"األ

 .من جهة أخرى السلطات الوطنيةمن جانب و من جهة  لمنظمة الطيران المدني الدوليامة دليل المفاتيح العذلك تلك التي تنشر من خالل 

الجهات غير الدول، اعترافًا بالصالح العام : "إننا نوفر أيضًا هذه الشهادات لالستخدام غير التجاري من قبل لةً ليو قائ ةالدكتور  توأوضح
ن ضمان هذه القدرات أمر و قدر اإلمكان.  ،المتأصل في ضمان قدرة واسعة على المصادقة على جوازات السفر اإللكترونية  ـتأمينل حيويا 

   ".DTC)(سفر لوثائق الالرقمية  الهوية محدد" استحداثالهوية الرقمية الجديدة، وال سيما عملنا المستمر على في مجال بتكارات االتطور 

من خصائصها القائمة على الرقائق لتخزين معلومات هوية المسافرين  اً ، مستفيدأكثر من ثلثي الدول جوازات سفر إلكترونية حالياً  صدريو 
التحقق أوقات  تقصيرومن الفوائد التي تعود بالنفع على الجميع والتي توفرها الوثائق القائمة على الرقائق من حيث تعزيز السمات األمنية و 

  .دمسافرين عبر الحدو ال جوازات من

بطة يتم ار ت، باستخدام بيانات مشفرة في شكل "مفاتيح" خاصة وعامة ممن قبل السلطة المصدرة اً رقميو "توقيعها" يتم تأمين الرقائق أو 
صادرة عن الوثائق لتحقق من صحة لالحاجة إلى شهادة رقمية هو إنشاؤها بواسطة خوارزميات التشفير. وما يعزز أمن عملية التحقق 

  .بهوية المسافرام سلطة موثوق بها تربط المفتاح الع

على جوازات السفر  مصادقةاليوم أن تقوم كيانات غير حكومية، بما في ذلك القطاع الخاص والجمهور المسافر، بالقع ومن المتو 
كما هو الحال مع جوازات السفر ، لسفر. ولكناسة ساللتحقيق في سياق عدة مبادرات  ،(DTC)لهوية الرقمية ل جديد محددو اإللكترونية 

، يجب أن تعتمد جميع مبادرات الهوية الرقمية بشكل أساسي على توافر شهادات السلطة الوطنية ةالوطنيالسلطات ن عاإللكترونية الصادرة 
  .المعنية بالتوقيع على الشهادات والشهادات األخرى المطلوبة لضمان التحقق اآلمن منها

منظمة الطيران المدني الدولي على تعزيز عمليات إدارة تحديد هوية المسافرين التي تتسم بأهمية  الذي تحققههذا التطور الجديد  يؤديو 
تتابع الدول األعضاء في منظمة الطيران حاليا هذه األولويات . و ركابال اجراءات تسهيالتبالغة بالنسبة للنهج الحديثة ألمن الطيران و 

.2013 مم المتحدة في عاموكالة األالتي أطلقتها  "TRIP" ينالمسافر  يةهو  يدتحد برنامج يجيةاستراتوغيرها في سياق 
 

https://www.icao.int/Security/FAL/PKD/Pages/icao-master-list.aspx
https://www.icao.int/Security/FAL/PKD/Pages/default.aspx
https://www.unitingaviation.com/strategic-objective/security-facilitation/digital-travel-credentials-beyond-the-book/
https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/Pages/default.aspx


 

 معلومات للمحررين مصادر
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام 
اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 193العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
 

 ودليل المفاتيح العامة شهادات السلطة الوطنية المعنية بالتوقيع على الشهادات
وثائق العلى  يتم استخدامها للتوقيع رقمياً و . سمى شهادات "األصل"ت، ةساسيأشهادات السلطة الوطنية المعنية بالتوقيع على الشهادات هي شهادات  ان
صحة التوقيعات تصلح للتحقق من  ان " التي يمكن أيضاسنوات(. وبالمقارنة، فإن شهادات " الموقعين على الوثائق  5-3فترة طويلة نسبيا )عادة ل

 دليل المفاتيح العامة المنضمة الىالتي تصدر جوازات سفر إلكترونية  واحدة والسبعونلكيانات االاإللكترونية ال ت ستخدم عادة إال لبضعة أشهر. وتستخدم 
قائمة رئيسية أعدتها  بادل، سيتم أيضا ت"الموقعين على الوثائق". ومن اآلن فصاعداً  شهاداتلتبادل  التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي هذا الدليل

 ."السلطة الوطنية المعنية بالتوقيع على الشهادات" بشهاداتيكاو اال
 
وبالتالي، يمكن  لمتحدة.األمم امن CSCA ، وهي بدورها موقعة بشهادة الرئيسية لمنظمة الطيران القائمةمن توقيع  بشهادة القائمة الرئيسية موقعة رقمياً و 
لسلطات على الصعيد أصاًل الى انفس الشهادات المستخدمة في إنتاج جوازات سفر األمم المتحدة المتاحة  االعتماد علىصحتها من خالل على تأكيد ال

 .ة بصالحيتهاالثقتعزيز  فضي الىيالعالمي، مما 
 

 "TRIP" ينالمسافر  يةهو  يدبرنامج تحد يجيةاسترات
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