تقنية "الختم المرئي الرقمي" التي ابتكرتها اإليكاو تحظى بقبول عالمي كإثبات للتحقق من الحالة الصحية
للنشر الفوري

مونتريـال -2021/8/27 ،بينما تتهيأ الدول الستئناف حركة السفر والتجارة عالمياً ،برزت الحاجة إلى وجود إثبات للحالة الصحية يمكن

لحة.
الم ّ
التحقق من سالمته دولياً ،باعتبار ذلك أحد الشواغل العالمية ُ

وقد أطلقت اإليكاو تقنية الختم المرئي الرقمي ( )VDSالجديدة ،التي كانت الدول قد اعتمدتها في األصل للتحقق من صحة وثائق السفر ،إال
فعال ومعتدل التكلفة للتعامل مع هذا التحدي العالمي الحرج.
كحل ّ
أنها صارت تحظى حاليًا بقبول واسع النطاق ّ

وعّلق السيد خوان كارلوس ساالسار ،األمين العام لإليكاو ،بقوله" :تشكل هذه المسألة أولوي ًة حرج ًة على المستوى الدولي ،ويعكف عدد من
الدول حاليًا على التعاون مع اإليكاو للتوصل إلى صيغة مناسبة لوثيقة إثبات الحالة الصحية التي ستصدرها هذه الدول على الصعيد
الوطني".
وأشار قائالً" :بفضل السمات الرئيسية المتعلقة باألمن والمعلومات في تقنية الختم المرئي الرقمي ،فهي تشكل شقاً هامًا في توصياتنا الرامية
ظمًا مماثل ًة تعتمد
إلى تسهيل السفر في ظل الظروف الراهنة ،كما أننا نعمل عن كثب مع قطاع الطيران والجهات األخرى وسنصدر أيضاً ُن ُ
على الباركود ثنائي األبعاد ،لضمان الوصول في نهاية المطاف إلى منظومة عالمية سلسلة".
وتعمل اإليكاو مع االتحاد األوروبي أيضاً لضمان التوافق بين تقنية الختم المرئي الرقمي والشهادة الرقمية األوروبية إلثبات الخلو من فيروس
وينتظر قريباً صدور إرشادات محددة تنظم التنفيذ الدولي.
كوروناُ ،
معتمدة في ذلك على الفوائد الصحية اإليجابية الناشئة عن اللقاح.
وتعكف أقاليم ودول أخرى على إجراء تقييماتها الخاصة،
ً

وأوضح السيد ساالسار بقوله" :إن اإلجماع العالمي في الرأي على الحلول اآلمنة والسهلة التطبيق ،مثل تقنية الختم المرئي الرقمي التي
ابتكرتها اإليكاو ،يعود بالكثير من المزايا والفوائد على أمن الطيران الدولي وكفاءته .كما أنها تقنية سيستفيد منها الماليين من األشخاص
حول العالم ممن يعتمدون بشكل مباشر على الربط الجوي كوسيلة أساسية لكسب الرزق".
وتُتاح إرشادات استخدام تقنية الختم المرئي الرقمي ومواصفاتها الفنية لالطالع العام بهدف تيسير تعميم استخدامها عالمياً وبكفاءة.
المفصلة عن استخدام شهادات إلثبات تلقي اللقاح أو إثبات نتائج اختبار اإلصابة بالفيروس ،في إطار استراتيجية
كذلك فإن المعلومات
ّ
الدول العامة للتخفيف من مخاطر فيروس كورونا ،ترد في اإلرشادات المفصلة إلجراءات قطاع الطيران للتصدي للجائحة والتعافي منها،
الصادرة عن فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران (.)CART

مصادر للمحررين
بوابة اإليكاو اإللكترونية المخصصة لفيروس كورونا
معلومات عن اإليكاو

ِّ
المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشأتها حكومات في عام  1944لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي
اإليكاو هي إحدى الوكاالت
ّ
ِّ
الدولي .ومنذ ذلك الحين ،اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  12 000قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االتّساق على لوائحها
توفر محافل اإليكاو أيضاً فرصًا
الوطنية المتعِّّلقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية .كما ِّّ
للمشورة والمناصرة ليتم تشاطرها مع َّ
صناع الق اررات في الحكومات من ِّقبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة
ّ
المعنية بالنقل الجوي المعترف بها رسميًا.
للمجتمع المدني وغيرها من الجهات
ّ
معلومات عن فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران ()CART
ومنسقة للحكومات الدولية والمشغلين
أُنشئت فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران ( )CARTفي مارس  2020كي تقدم إرشادات عملية ّ
على مستوى قطاع الطيران ،وذلك من أجل إعادة تشغيل قطاع النقل الجوي الدولي ومساعدته على التعافي من جائحة فيروس كورونا عالميًا
وبصورة متسقة.
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