
  
 

 الطيرانفي مجال  الرقمية في األنشطةثقة ال إلعطاء مزيد من وآيكان توقعان اتفاقًا جديداً اإليكاو 
 للنشر الفوري

اإلنترنت لألسماء واألرقام  هيئةاألمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، مذكرة تفاهم جديدة مع  توقع   – 11/2/2019 ،الـمونتري
تأمين االتصاالت  يهدف إلىاستكشاف التفاصيل الخاصة بإطار ثقة جديد إلى الوكالتين  األمر الذي سيدفع (،ICANN -آيكان المخصصة )

 الرقمية في قطاع الطيران.

االتصاالت الرقمية في من خالل الهوية أمر بالغ األهمية لسالمة وأمن العمليات الجوية ب كل ما يرتبط تنظيم "إن قائلة رة ليوالدكتو  تشددفقد 
لنقل الجوي في عالم ارقمية الهوية ال في ثقةللعمل كجهة تعطي ال منظمتنا قدراتوتتطلع اإليكاو إلى استكشاف ، القرن الحادي والعشرين

 العالمي. "

يحقق يمكن أن يولد وفورات كبيرة في التكاليف و  واحد مصدر من خاللالهوية األعمال المرتبطة بقد أوضح تحليلنا األولي أن هذا النوع من و "
 بط عالميا".راي شخ  يرب  في تبادل المعلومات في مجال الطيران المتألبشكل أساسي أي مزايا أمنية للمشغلين والمصنعين والموردين، 

حول الفوائد التي يمكن  اووجهات نظره رؤيتها معرفةفي األسابيع األخيرة من أجل  هذه الجهات المعنيةجميع  بالتواصل معوقد قامت اإليكاو 
 الطيران.في عالم ثقة الجديد الأن يساعدها إطار 

نظم  فيالمشترك في مجال تطوير تكنولوجيا اإلنترنت ، التي تركز على تعزيز التعاون وهيئة آيكانتعتبر مذكرة التفاهم الجديدة بين اإليكاو و 
 مجلس اإليكاو في وقت الحق من جان  ارسميه وتأييد الستعراضهإعداد اقتراح ناضج حول هذا الموضوع   سياقالطيران، خطوة حاسمة في 

 هذا الشهر. من

 
 



 
 (ICANN) اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة هيئةصافح السيد بوران ماربي، الرئيس التنفيذي ورئيس توسط( الالدكتورة فانغ ليو ) األمينة العامة لإليكاو

في تكنولوجيا الفي األسبوع الماضي في مقر اإليكاو. كما حضر المناسبة السيد ديفيد كونراد، مسؤول وآيكان اإليكاو  بينخالل مراسم توقيع مذكرة التفاهم 
للتشغيل البيني لدى القابلة النظم العالمية قسم يمر )الثاني من اليسار( ورئيس كر المالحة الجوية في اإليكاو السيد ستيفن  إدارةمدير و )أقصى اليمين(  آيكان

ة جديد إطار ثقوضع قيام الوكالتين باستكشاف التفاصيل الخاصة بإلى مذكرة التفاهم الجديدة  وستؤدياإليكاو، السيد ساولو دا سيلفا )أقصى اليسار(. 
 يهدف إلى تأمين االتصاالت الرقمية في قطاع الطيران.

 

 

 معلومات للمحررين مصادر
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 192العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 معلومات عن اآليكان
شبكة  الضرورية لتشغيل الرئيسيةصيانة قواعد البيانات  تشرف علىهيئة بير ربحية هي  (ICANN - آيكان) المخصصة واألرقام لألسماء اإلنترنت هيئة

 بشكل مستقر وآمن وما يرتبط بذلك من إجراءات. اإلنترنت

 
 اإليكاو وسالمة الطيران

 اإليكاو وأمن الطيران
 الطيران قطاع وتنمية اإليكاو
 "عدم ترك أي بلد وراء الرك " اإليكاو مبادرة

 لالتصال

 أنطوني فيلبينالسيد 
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

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

 ICAO@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

 @wraillantclark تويتر:

 /linkedin.com/in/raillantclark إن: لينكد
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