
ي للتهديدات ج جديدة للتصدّ هُ من أجل بحث نُ  اوالشرق األوسط وأفريقي ااإليكاو تجمع بين بلدان أوروب
 اإللكترونية التي يتعرض لها الطيران المدني

 للنشر الفوري

لقت األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو كلمة أمام خبراء السالمة التابعين لقطاع الطيران أ -١٤/٥/٢٠١٨ بوخارست،و مونتريـــــال 
القمة الذي نظمته وكالة الطيران التابعة لألمم  مؤتمرسبوع الماضي عندما ساعدت في تنظيم ألا لوللحكومات في بوخارست في مسته

 مدني والمخصص ألوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.المتحدة بشأن األمن اإللكتروني في الطيران ال

تؤثر  وشددت الدكتورة ليو قائلًة " نحن ال يسعنا، في قطاع مترابط مثل النقل الجوي، أن نغفل حقيقة أن واقعة إلكترونية واحدة من األرجح أن
إدارة وتؤثر على ثر تعقيدًا كعمليات رقمية جديدة وأعلى اإلنترنت  يومياً  وتظهر ... بهذا المجال على العديد من الشركات والجهات المعنية

 شبكتنا إدارة كفؤة وعلى قدرة شركات الطيران ومشغلي المطارات على خدمة عمالئهم."

أكدت على أن عمليات التقييم األخيرة التي أجراها قطاع التأمين قد حّددت التهديدات المختلطة الناجمة عن الجريمة اإللكترونية وعن  وٕاذْ 
، وأشارت الدكتورة ٢٠١٧في العالم في عام  هاتكنولوجيا المعلومات واختراق قواعد البيانات كالمخاطر الثالثة التي تتعرض لها أعمال طلتع

أن الطيران المدني و مجال شأن السياسات واالستراتيجيات الرامية إلى تحقيق األمن اإللكتروني في بكبيرة  حاليًا مساعٍ ليو إلى أن اإليكاو تبذل 
ُيعّد  على الصعيد العالمي مماالخطة العالمية ألمن الطيران الجديدة الصادرة عن المنظمة ستُيّسر إلى حدٍّ كبير التنسيق وتبادل المعلومات 

 لنجاح في التصدي لهذه التهديدات.أمرًا أساسيًا ل

ترى "أن تبادل المعلومات تبادًال  المنظمةاإليكاو وأن وأضافت قائلًة أن المنظمة قد أكملت بالفعل إدخال تحديثات عديدة على إرشادات 
 الالزم لمواكبة احتياجات أنشطة الطيران المتغيرة يمكن تعزيزه بواسطة إطار للثقة."هو األمر و ومرنًا مأمونًا 

رقمي للمعلومات بين أجهزة قة من أجل التبادل اليتكون من معايير وٕاجراءات وطرائق واتفاقات منسّ  أن ذلك"قائلًة ليو وأردفت الدكتورة 
وستؤدي هذه األحكام أيضًا إلى دعم التنفيذ ... جو، فضًال عن تنظيم نظام لتحديد الهوية،  –أرض وجو  –وجو أرض  –االتصاالت أرض 

ي الحالية أو قل الجو للمالحة القائمة على األداء أو إدارة معلومات الطيران أو إدارة تدفق الحركة الجوية أو أي قدرة  من قدرات الن الجاري
 ".ي تبادل رقمي للمعلومات بين األجهزة في بيئة مأمونةالمنتظرة والتي تقتض

أمن او الرفيع المستوى الثاني بشأن وشّددت الدكتورة ليو على أن الموضوعات المتصلة باإلنترنت ستحتل مركز الصدارة في مؤتمر اإليك
العليا وفي الفضاء الجو طبقات الطيران في وعمليات المأهولة  ونظم الطائرات غيرف هذا الخريالطيران الذي سُيعقد في مقرها بمونتريـال في 

 الخارجي وغيرها من المسائل الناشئة.

المجلس الدولي للمطارات األمن االلكتروني للمطارات والتي شارك في تنظيمها وتناول اجتماع بوخارست سلسلًة من عمليات المحاكاة بشأن 
 .اباالشتراك مع اإليكاو وحكومتي رومانيا وفنلند

مرتبط بالطيران. ولقد شاركوا وتفاعلوا و في بوخارست من أجل المشاركة في اجتماع للشباب  المؤتمرلقد حضر طلبة جامعة محلية أيضًا هذا 
في مجال الطيران"،  العاملين راتيجية وطنية للجيل القادم من المهنيينرسم است" موضوعين همافرقة الخبراء التي رّكزت على مع اجتماعين أل

 في مجال الطيران". العاملين "األمن اإللكتروني والجيل القادم للمهنيين

ولويات واجتمعت الدكتورة ليو، أثناء مهمتها في بوخارست، برئيس مجلس نواب رومانيا السيد ليفيو دراغنيا. ولقد كّرر دعم رومانيا القوي أل
تعاون في المستقبل. وشّدد الرئيس كذلك على أن ال تعزيزاإليكاو وأنشطتها ووافق على أنه ينبغي للجانبين العمل جنبًا إلى جنب من أجل 

 لويات تنمية النقل والطيران.إلى أو حكومة رومانيا ستواصل توجيه االستثمارات الالزمة 

فقت رئيسة الوزراء دانسيال دانسيال، رئيسة وزراء رومانيا. وأثناء محادثاتهما اتّ وسنحت الفرصة كذلك للدكتورة ليو لالجتماع بالسيدة فيوريكا 



قطاع الطيران بالنسبة لتنمية البنى التحتية من أجل دعم مساعي الحكومة الخاصة إضفاء األولوية على مع األمينة العامة لإليكاو على 
ليو بشأن مساهمات رومانيا التاريخية في الطيران المدني وفي تصميم  ة، وقدمت معلومات أيضًا للدكتور النمو التجاريو السياحة  بتعزيز

 أولويات اإليكاو الحالية الخاصة بالطيران المدني.الطيران وأعربت عن أملها في أن يتمكن المزيد من الخبراء الرومانيين من اإلسهام في 

يسكو ت األمينة العامة أيضًا بوزير النقل الروماني السيد لوسيان سوفا، والمدير العام لهيئة الطيران المدنية الرومانية السيد أرمان بيتر واجتمع
 من المسائل المتصلة بالطيران. عريضةالدفاع في مجلس النواب الروماني السيد دورين كابرار، حيث ناقشت طائفة ومع رئيس لجنة 

في اإليكاو السيد كاتاالن رادو ونائب المدير المعني باألمن  الطيران سالمةلشؤون اصطحبها خالل هذه االجتماعات نائب المدير ولقد 
جالو والمدير اإلقليمي ألفريقيا  والتسهيالت السيد سيلفا لوفواييه فضًال عن المدير اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا التابع لإليكاو السيد مام سيت

 قية والجنوبية السيد باري كاشامبو والمدير اإلقليمي للشرق األوسط التابع لإليكاو السيد محمد رحمة.الشر 

تنظمه الوكالة التابعة لألمم المتحدة من أجل دول  والذيليو تفتتح مؤتمر قمة األمن اإللكتروني في الطيران المدني فانغ العامة لإليكاو الدكتورة  األمينة
رومانيا. ولقد جمعت هذه القمة بين خبراء األمن اإللكتروني من هل األسبوع الماضي في بوخارست بذي ُعقد في مست، والااألوسط وأفريقي شرقالو  باأورو 

يران مناقشات ثنائية بشأن تنمية الط للدكتورة ليو فرصة إجراء وأتاحت الحكومات وقطاع الطيران من أجل استعراض طائفة من الشواغل الحالية والناشئة
من آخرين  مانيينواألولويات ذات الصلة مع رئيس مجلس نواب رومانيا السيد ليفيو دراغنيا ورئيسة وزراء رومانيا السيدة فيوريكا دانسيال ومع مسؤولين رو 

 قطاع النقل والطيران.

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى 

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٢والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  العديد من األولويات األخرى.

 
 اإليكاو وأمن الطيران

 اإليكاو والسالمة الجوية
 مبادرة اإليكاو بعدم ترك أي بلد وراء الركب
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