
 

 
التحقق من سالمة الوثائق الصحية عملية كفاءة وأمن ل اً اإليكاو تطرح قائمًة رئيسيًة جديدًة للصحة تعزيز 

 لمسافرين وسلطات الحدودمن أجل ا
 للنشر الفوري 

، التي تمثل موردًا جديدًا للبيانات ُيتاح للدول ها الرئيسية للصحةتقائمللمرة األولى نشرت اإليكاو  – 31/1/2220، مونتريـال
مة الشهادات الصحية ضمان قدر أكبر من الكفاءة واألمن في عملية التحقق من سالسعيًا لوالجهات المعنية في قطاع الطيران 

 التي يحملها المسافرون، ومنها شهادات التطعيم وشهادات نتائج االختبار.
ودعمًا للتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، دشنت اإليكاو مبادرة تعاونية مبتكرة تعتمد على البنية األساسية للمفاتيح 

الحكومية في لكسمبورغ. وتهدف الشراكة إلى تلبية الحاجة الُملّحة إلى تحسين مستويات  TINCERالعامة وذلك بالتعاون مع وكالة 
 الثقة ومعالجة الوثائق الصحية على المستوى الدولي أثناء جائحة فيروس كورونا وما بعدها.

بفيروس ذات الصلة ق األمين العام لإليكاو، خوان كارلوس ساالسار، بقوله: "أصبح تقديم الوثائق المتعلقة بالتدابير الصحية وعلّ 
، وكانت دول عدة قد أصدرت في األصل إثباتات صحية مالئمة لالستخدام محليًا بدء تفشي الجائحة ذكورونا مسألًة شائعًة من

، انتشرت معها القيود بمختلف أشكالها ك تداول طائفة متنوعة من الوثائق الوطنية واإلقليميةو/أو إقليميًا. ولكن نتج عن ذل
فيما يخص التأكد من صحة الدول، بلدى سلطات الحدود والجوازات والصحة المفروضة على السفر نظرًا لتراجع مستويات الثقة 

 وثائق السفر التي يحملها المسافرون." 
التي ابتكرتها اإليكاو للبيئات الرقمي تقنية الختم المرئي تات الصحية الصادرة حول العالم، بما في ذلك كذلك فإن أغلبية اإلثبا

، تشمل شكاًل من أشكال الباركود الذي يحمل توقيعًا رقميًا، أما التحقق من صحة الباركود فيستلزم معلومات عن غير المقّيدة
 المفاتيح العامة المتصلة به. 

تضم قائمة اإليكاو الرئيسية الجديدة للصحة مجموعة من شهادات المفاتيح العامة الموّقعة من قبل اإليكاو، والمتاحة للعامة من خالل و 
 ، والتي يجري تحديثها بانتظام مع صدور المزيد من اإلثباتات الصحية التي تتطلب بدورها مفاتيح عامة جديدة. موقعها اإللكتروني

، بتقديم شهادات المفاتيح العامة المرتبطة بأي من اإلثباتات دولةً  193وترحب اإليكاو بقيام جميع دولها األعضاء، وعددها 
الصحية الجاري تداولها حالياً ألغراض السفر الدولي، بصرف النظر عن الشكل المحدد لتلك اإلثباتات أو النظم القائمة المستخدمة 

 للتحقق من سالمتها. 
وال تنشأ أي تكلفة عن إدراج شهادة ما في القائمة الرئيسية للصحة. ويتم التحقق من سالمة جميع شهادات المفاتيح العامة قبل إدراجها 

 قة في محتويات الدليل. ، ضمانًا للثدليل اإليكاو لمفاتيح العامةلفي القائمة باتباع إجراءات صارمة مماثلة لتلك التي ُوضعت 
ذاتها المستخدمة في القائمة الرئيسية العامة التي مبادئ الوأوضح األمين العام بقوله: "مفهوم القائمة الرئيسية للصحة يعتمد على 

يمية اإلقلطرحتها اإليكاو والتي ُتستخدم حاليًا للتحقق من صحة وثائق السفر اإللكتروني. ومن ثم فهي ُتكمل الحلول الوطنية و/أو 
  ."توصيات منظمة الصحة العالميةالقائمة، وتتيح آليًة دوليًة أساسيًة لتبادل شهادات المفاتيح العامة تمشيًا مع ما ترمي إليه 
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 نائب رئيس فرع أمن الطيران والتسهيالت،)على اليسار(، و  الكبرى  لكسمبورغدوقية ب العامة INCERT بنوا بوليتي، الرئيس التنفيذي لوكالة

 . INCERTسيلفان لو فوايي، بمناسبة توقيع اتفاق القائمة الرئيسية للصحة من جانب اإليكاو ووكالة 

 مصادر للمحررين

  لمزيد من المعلومات اتصل بدليل اإليكاو للمفاتيح العامة
 سؤول عن برنامج دليل المفاتيح العامة، كايران كاروالنممناقشة مصّورة لل

 التفاصيل الفنية
( منذ ocD 9303وثيقة اإليكاو آليًا )الئحة اإليكاو لمواصفات وثائق السفر المقروءة ُأدرجت المواصفات الفنية لوثائق السفر اإللكترونية في 

برتوكوالت البنية األساسية للمفاتيح أساس عملية التوقيع على تقوم ة إصدار وثائق موّقعة رقميًا، بحيث يكيفتحدد المواصفات و . 2006عام 
. وُتعد هذه البروتوكوالت راسخًة وتحظى بالثقة على الصعيد الدولي، بحيث أن غالبية أشكال اإلثباتات الصحية الصادرة (PKI) العامة

استجابًة لجائحة فيروس كورونا تشمل توقيعات رقمية معتمدة على البنية األساسية للمفاتيح العامة. أما توصيات منظمة الصحة العالمية 
 اإلثباتات الصحية. في ي لشهادات فيروس كورونا فتقترح استخدام البنية األساسية للمفاتيح العامة إلدراج التوقيعات الرقمية بشأن التوثيق الرقم

م تنطوي البنية األساسية للمفاتيح العامة على أزواج من المفاتيح العامة والخاصة، بحيث يتألف كل مفتاح منها من سلسلة طويلة من األرقاو 
وتكون الجهة اإلثباتات الصحية التي تشمل توقيعًا رقميًا، ُيستخدم مفتاح خاص كجزء من عملية التوقيع. كوالحروف. وعند إصدار وثائق 

ويرتبط المفتاح العام رياضيًا سالمة التوقيع المدرج على الوثيقة. التي تتلقى الوثيقة الموّقعة رقميًا بحاجة إلى المفتاح العام للتأكد من  العامة
أن  بالمفتاح الخاص، إال أن المفتاح الخاص ال يمكن استنباطه من المفتاح العام. ولذلك بينما ُيحتفظ بالمفتاح الخاص في مأمن للتأكد من

ويجري ذلك في العادة من عملية اإلصدار تقتصر فقط على الهيئات المأذون لها بذلك، فإن تبادل المفاتيح العامة عملية ضرورية وآمنة. 
 خالل تبادل شهادات المفاتيح العامة التي تشمل تلك المفاتيح. 
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وثائق السفر اإللكترونية المقروءة ات المفاتيح العامة المرتبطة بلتيسير تبادل شهاد 2007في عام ( PKDُأنشئ دليل اإليكاو للمفاتيح العامة )
يخفف بشكل كبير من العبء الناشئ عن عمليات  ونشر الشهادات، وبالتالي فهدور الوسيط المركزي الذي يتولى . ومن ثم يلعب الدليل آلياً 

صدر اإليكاو قائمة رئيسية في إطار عملياتها القائمة على دليل المفاتيح العامة بهدف تبادل الشهادات المرتبطة التبادل الثنائية للشهادات. وتُ 
تعمل على تبادل الشهادات المرتبطة باإلثباتات الصحية، وذلك اعتمادًا على شكل بوثائق السفر. وبالمثل، فإن قائمة اإليكاو الرئيسية للصحة 

 . الذي بات معروفًا ومفهومًا تماماً  القائمة الرئيسية ذاتها

 معلومات عن اإليكاو
صة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام  لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصِّ

تساعد في إضفاء االتِّّساق على لوائحها  وتوصية دوليةقاعدة  12 000ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  .الدولي
فرصًا  أيضاً كما توفِّر محافل اإليكاو  .ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعليةمالوطنية المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، 

ل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة للمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من قِّب
 .للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنّية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً 
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