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       موحدا   العالمي الطيران بقاءيعتمد إعالن دبي جديد لضمان  اإليكاومؤتمر قمة 
 ألمن االلكترونيفي مجال ابشأن التأهب          ومتحفزا  
 للنشر الفوري

 عالمي إنشاء إطار أهميةأليو، على بينارد لومويا و شدد رئيس مجلس االيكاو، الدكتور أ  – 6/4/2017 ودبي، مونتريـــــال
لتزام ووحد  ططا  النل  ال ليرمزأمس يوم                  الخاص الذي أ عل  التذكاري بإعال  دبي         مرحبا  لطيرا ، ألغراض ام  الكتروني لأل

 فعالة.إلكترونية  مرونةالجوي إزاء تحليق 
لكتروني في اإليكاو بشأ  األم  اإلحف  خاص أثناء افتتاح طمة ومعرض  في                                         وطد ع رض إعال  دبي الجديد على الرئيس أليو 

اإلمارات العربية في    المدنيللطيرا العامة هيئةالشراكة وثيلة مع               ون ظم في إطار 6/4/2017إلى  4لذي استمر م  ، ادبي
 المتحد .

تكنولوجيات "هناك  ، إ لمةمؤتمر البلد أو أكثر حضروا  90خبير ينتمو  إلى  500أمام أكثر م   ،                       وشدد الرئيس أليو طائال  
، مما يؤثر على أعمالنا وعالطاتنا مع كما يبدو على شبكة االنترنت بشك  يومي        ا  تظهرتطور أكثر جديد  و وعمليات رطمية 

أ  ثمة هو لكترونية والسالمة اإل لكترونيلجهات المعنية باألم  اإلبالنسبة ل ه ذلكيعنيوما شركات الطيرا  والمسافري . 
 بمعد  متزايد للغاية." تهديدات تنشأ

حكومات العالم إدراكها أبدت أكتوبر الماضي، التي انعلدت في شهر  لإليكاووفي الدور  التاسعة والثالثي  للجمعية العمومية 
معالجة األم  االلكتروني في بشأ   19-39اللرار م  خال  اعتمادها مخاطر والتهديدات االلكترونية البشأ  وانشغالها 

ات وغيرهم                                                                              اللائمة حاليا  بي  الدو  وملدمي خدمات المالحة الجوية ومشغ لي الطائرات والمطار وتؤكد الفروق  الطيرا  المدني.
 تحسي  التعاو  في اللطا  بأسره. ، على ضرور تدابير التخفيف م  األخطار االلكترونية إعداد م  حيث
                                              اإليكاو أحكاما  بهذا الشأ  في األمد اللريب، غير          أ  تس    أ  ذلك يشير إلى ضرور البعض  يرى                     السيد أليو طائال  "طد  وأردف

 بداية الطريق لتحديد اللواعد اللياسية المالئمة والعملية في مالحق اتفاطية الطيرا  المدني الدولي." أننا ال نزا 
الطيرا  المدني تلييم وتعزيز طدرات التخفيف الكامنة لدى الطياري  ومراطبي الحركة أ  يواص                            وأشار أيضا  إلى أنه يتعي  

الشبكات بلطا  ربط الالطيرا ، وشدد على أ  زياد  عمليات  مجا  ة فيالتلليدي "جهات االستجابة األولى"بصفتهم الجوية 
                       مزيدا  م  المخاطر التي تشك  لالتصاالت م  أج  إرسا  البيانات وتباد  المعلومات  العامة الخارجية واستخدام البنى التحتية
                               يجب التعام  معها تعامال  حذرا .

هو اآل  سمة  اللائمة على األجهز  االلكترونية عليها في حياتنا اليوميةدنا اعت  أبسط أنوا  الترابط التي إ"            وأضاف طائال  
يجعلها عرضة للهجمات االلكترونية م  الخارج  وهو ما على األرض،في نظم الطيرا  على مت  الطائرات و        أيضا   أساسية

لطيرا  للطا  االفص  المنطلي أو المادي للنظم الحساسة م  حيث السالمة خطو  أولى حاسمة الذي يجع               ويفس ر السبب 
 العالمي".

عال  دبي التذكاري اإليكاووستؤدي نتائج مؤتمر اللمة المشترك بي    المساعد  في إلى المنبثق عنه                                             واإلمارات العربية المتحد  وا 
األمنية، باإلضافة إلى والطبلات لكترونية اإل المرونة تدابيرمناسبة و التياطية حاالجراءات اإلنظم و العلى  عاجلةإضفاء أولوية 

                                                التعاو  المكث ف الالزم ووضوح األدوار والمسؤوليات.
تسريع إعدادها  يجريالتي  العالمية الجديد  ألم  الطيرا  اإليكاو ةفي خطي  االستراتيجيوالتوجيه                           وسي كر س معظم هذا التخطيط 

فتر  ، بعد 2017. وم  المتوطع نشر الخطة العالمية ألم  الطيرا  بحلو  نهاية عام بذلكي  دو  العالم بالتعج على أثر مطالبة
 .الدو تشاور مع 

ةـــــيـشرة صحفـــن  



 
سلطا  ب  سعيد المنصوري، وزير االطتصاد ورئيس مجلس إدار  السيد                                      نارد أليو، يتسل م هدية خاصة م  سعاد  يلومويا بو ، الدكتور أاإليكاورئيس مجلس 

المنبثق ع  افتتاح مؤتمر طمة ومعرض                                 الذهبية نلشا  إلعال  دبي التذكاري اللوحة باإلمارات العربية المتحد . وتتضم   العامة للطيرا  المدنيهيئة ال
  .6/4/2017إلى  4م                                  األم  اإللكتروني الذي ن ظم في دبي بشأ  اإليكاو 

 معلومات للمحررين
 

 االيكاو وأمن الطيران
 الطيران ةااليكاو وسالم

 "عدم ترك أي بلد وراء الركب" اإليكاومبادرة 
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور  1944                                                                                                  منظمة الطيرا  المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحد ، أ نشئت في عام 
والمنظم للطيرا  المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع اللواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأم  وكفاء  وسعة  اآلم 

 191الطيرا  وحماية البيئة، م  بي  العديد م  األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محف  للتعاو  بي  دولها األعضاء البالغ عددها 
 ع مجاالت الطيرا  المدني.دولة في جمي

 

 لالتصال:

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس طسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 +1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 
 +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 

 ICAO@ تويتر:
 

 كالرك  -السيد وليام رايالنت 
 موظف شؤو  االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 + 1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 

 + 1( 514) 409-0705الهاتف المحمو : 
 @wraillantclark تويتر:
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