
 
 

ال تقنية األختام المرئية الرقمية الجديدة من اإليكاو تتيح فوائد هامة فيما يخص التحقق اآلمن والفع  
 من إثبات اختبار ولقاح فيروس كورونا 

 للنشر الفوري

، في للبيئات غير المقّيدة (VDS) ةالرقمي ةم المرئياختألالتقنية أعلنت اإليكاو عن نشر المواصفات الفنية الجديدة  -9/6/2120 ،مونتريـال
خطوة ُتعد إسهامًا آخر مهمًا ضمن جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة قطاع النقل الجوي على التعافي من الجائحة بشكل 

 ومستدام.  مسؤول

ار والتلقيح في صورة باركود ثنائي بالتي ابتكرتها اإليكاو على حفظ مجموعات بيانات شهادات االخت الرقمية ةم المرئياختتقوم تكنولوجيا األ
ورقيًا أو إلكترونيًا على الشاشات. وتستطيع سلطات مراقبة الحدود وغيرها من الجهات المتلقية التحقق من صحة إما يمكن تداوله  األبعاد

ك وعمليات الخدمة الذاتية أكشارة، بما في ذلك من خالل استخدام مقارنتها باالشتراطات المقر  عن طريق سلس و ال البيانات بشكل فع  
 للركاب.  المتاحة

ألغراض أمنية، ويعتمد هذا التوقيع على المبادئ ذاتها التي تقوم عليها البنية األساسية  ةالرقمي ةم المرئياختوُيضاف توقيع رقمي إلى باركود األ
قها أكثر من سفر اإللكترونية والتحقق منها والتي تطب  م لدعم عمليات إصدار جوازات الالشفرية للمفاتيح العامة، وهي المبادئ التي ُتستخد  
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ة الدول قت األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو بقولها: "بينما تشرع الدول في إعادة فتح حدودها أمام المسافرين الجويين، تزداد مطالبوعل  
أو دليل إجراء االختبار إلثبات الخلو من اإلصابة كشرط مسبق  ( (COVID-19اب بتقديم دليل الحصول على لقاح فيروس كورونا للرك  

 البالد." لدخول

دت أيضًا قائلًة: "إن عدم وجود توحيد قياسي دولي إلى اآلن يعني أن عملية قراءة مثل هذه اإلثباتات والتحقق من صحتها مسألة صعبة، وأك  
ألختام المرئية الرقمية من شأنها أن تجعل العمليات والوثائق المرتبطة بها أكثر كفاءًة وأقل ُعرضًة تقنية الذا فإن هذه المواصفات الجديدة ل

جراءات قائمة بالفعل، وهو ما يعنتعتمد على بنية أساسية المبتكرة تقنية هذه الللتزوير. كذلك فإن  ي أن بإمكان الدول تنفيذ تكنولوجيا باركود وا 
 األختام المرئية الرقمية بسرعة وبأقل التكاليف."

إرشادات استخدام تقنية األختام المرئية الرقمية يأتي نشر المواصفات الفنية الجديدة لتقنية األختام المرئية الجديدة كخطوٍة تاليٍة العتماد 
 . 2021في مارس  )CART( الطيرانالتي أعدتها فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع  ألغراض اإلثبات الصحي في السفر

، إذ (ISO)بل الدول والقطاع من خالل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس مة من ق  المساهمات الشاملة المقد  اعتمدت هذه اإلرشادات على و 
نما  ،شّكلت هذه المساهمات أساسًا هامًا أتاح ألوساط الطيران وسلطات مراقبة الحدود الشروع في تطبيق حلول ليست فقط جديدًة مبتكرةً  وا 

  بالتداول عالميًا.  أيضًا تسمح 

ختام وأضافت الدكتورة ليو قائلًة: "ستعقد اإليكاو سلسلًة من الندوات على اإلنترنت خالل األسابيع المقبلة بهدف إذكاء الوعي بشأن حلول األ
 المرئية الرقمية وتقديم إرشادات مبدئية للتنفيذ بما يلبي احتياجات كل دولة على حدة." 
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 مصادر للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها صة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشمنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخص  

وتوصية دولية من  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
ة شبكة عالمية ما أتاح إقامسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاوخالل 

فرصًا عديدة لتقديم المشورة المتخص صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي القرارات أيضًا وتوف ر محافل المنظمة حقيقية. 
ف بها رسميًا الجهات المعنية المعتر  في الحكومات وممث لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 

 في قطاع النقل الجوي.
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