
 

من أجل المحمولة واألجهزة اإللكترونية  اإليكاو تجري استعراضًا سريعًا للقيود على الحواسيب
 تحقيق التوازن بين شواغل السالمة واألمن

 للنشر الفوري

كبار المديرين التنفيذيين لشركات رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو،  خاطب – ٥/٦/٢٠١٧، مونتريـال
مؤكدًا على ضرورة المكسيك، ب أمام االجتماع السنوي العام التحاد النقل الجوي الدولي في كانكون ةالرئيسي كلمتهفي الطيران 

أي قيود على األجهزة اإللكترونية الشخصية التي ُيسمح تحقيق التوازن بين مخاطر األمن والسالمة عند النظر في فرض 
 للركاب بحملها على متن الطائرة.

أو  حواسيبهم الشخصية"نعترف بأن عدد المسافرين ألغراض العمل أو الترفيه الراغبين في حمل  كلمتهفي  وقال الدكتور أليو
في السنوات القادمة مع ازدياد أهمية هذه األجهزة إلنتاجية على متن الطائرة سيتزايد باستمرار  من األجهزة اإللكترونية غيرها

للمجلس في الخريف  ٢١٢خالل الدورة في مجلس اإليكاو هذه المسألة  وعندما سنستعرضالركاب واحتياجاتهم االجتماعية. 
 زن بينها".ضمان مراعاة شواغل األمن والسالمة بالكامل والحرص على تحقيق التواادم، فإننا سنعطي األولوية لالق

الجوانب المتعلقة بالسالمة تبحث مختلف اإليكاو مجموعة متعددة التخصصات لسالمة الشحن كي شكلت ومضى يقول "لقد 
فرقة عمل بتشكيل هذه المسألة وتتناولها معًا. وفي األسبوع الماضي فقط، أوصى فريق خبراء أمن الطيران لواألمن والتسهيالت 

في أجهزة الركاب إخفاؤها التي يمكن  متفجرة االرتجاليةجهزة الاألالمخاطر األمنية الناجمة عن  لمواصلة دراسةجديدة 
جراء اإللكترونية. ونحن نعمل بأقصى ما يمكن من سرعة لضمان إنجاز هذا العمل في الوقت الالزم كي يتسنى للمجلس إ

 العام". أواخراستعراض شامل لهذه المسألة في 

طلبت الدول أثناء الجمعية العمومية  حيثلمخاطر أمن الطيران،  للتصدي العالميةاألنشطة وتساعد اإليكاو على تنسيق 
فريق  أقرّ هذه الجهود. و في أكتوبر الماضي إعداد خطة عالمية جديدة ألمن الطيران للمساهمة في لإليكاو التاسعة والثالثين 

خبراء أمن الطيران المشروع األول للخطة العالمية الجديدة في االجتماع الذي عقده مؤخرًا، وسُيعرض مشروع الخطة على 
 مجلس اإليكاو الستعراضه في وقت الحق هذا الشهر.

العام، على أن األمن اإللكتروني ال يزال شاغًال  السنوي حديثه عن األمن في االجتماعوأّكد الدكتور أليو أيضًا، في معرض 
 .أعوامعدة منذ  لها لتصديلالزمة لنشطة ااألتنسيق عمليات تقييم التهديدات وتخطيط بدأ لقطاع النقل الجوي الذي رئيسيًا 

خاصة اليوم ألن بأهمية يتسم  اي نواجههتسياق التهديدات التحديد وشّدد رئيس المجلس أمام مديري شركات الطيران على أن "
وسنزداد بفضلها ترابطًا  ٢٠١٨األحكام الجديدة إلدارة المعلومات على صعيد المنظومة ستدخل حيز النفاذ اعتبارًا من عام 

 وتكامًال كشبكة عالمية أكثر من أي وقت مضى".

ندوتها االفتتاحية ألمن الطيران اإليكاو عندما تعقد عمال األول وستكون هذه المسائل والكثير من المسائل األخرى على رأس جد
 في سبتمبر المقبل.

 

 



 
 إلمكانيةمن الطائرات والركاب، نظرًا بالنسبة ألطر اخأحد المالحواسيب الشخصية واألجهزة اإللكترونية المحمولة األخرى كفي األشهر األخيرة  برزت

قيودًا على حمل هذه األجهزة مع الركاب على متن الطائرة، وتعكف اإليكاو فيها. ونتيجة لذلك فرضت بعض البلدان متفجرة ارتجالية إخفاء أجهزة 
 .متوازنة وفعالةأن يتصدى لها قطاع الطيران العالمي بطريقة لضمان  معاً حاليًا على استعراض مخاطر األمن والسالمة 

 
 مصادر معلومات للمحررين

 األمن والتسهيالتصفحة اإليكاو الخاصة ب

 البضائع الخطرةصفحة اإليكاو الخاصة ب

 

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  ١٩٤٤اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
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