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 ة الشراكة ما بين الحكومات والقطاع لتحصين الشبكةد على أهمياإليكاو تشد  
 اإللكترونية العالمية

 للنشر الفوري

ي العالمي دراضي الذي عقده المنتدى االقتصاتفي معرض إلقائها كلمتها االفتتاحية أثناء االجتماع االف – 14/4/2021ال، ـمونتري
(WEF)    او، لإليك العامةاألمينة  دتشد   ،في وقٍت سابٍق اليوم "ةاإللكتروني بتحصين الشبكةسم بعنوان "مسارات نحو نظام بيئي للطيران مت

ة للحفاظ على "حيويالة القائمة حالياً بين الدول والقطاع، و الشراكات الوثيقة والفع  ة الدكتورة فانغ ليو، على أهمي نتاجيالحاجة الملح   تها".تها وا 

ه ا اإليكاو راهنًا، مشيرًة إلى أنصين الشبكة اإللكترونية في مجال الطيران التي تعالجهاألولويات الرئيسية لتح واستعرضت الدكتورة ليو
ة ى األساسية التكنولوجين  ص بالبيانات والنظم والب  النقل الجوي في التحديث والرقمنة، ما زالت المخاطر اإللكترونية تترب  مع استمرار قطاع 

 مي الخدمات اآلخرين.مي خدمات المالحة الجوية، باإلضافة إلى العديد من مقد  للمطارات وشركات الطيران ومقد  

خرق الرقمي مع الوقت، السي ما بالنظر إلى االبتكار المتواصل الذي تشهده االتصاالت : "سيتزايد هذا الوشرحت الدكتورة ليو قائلةً 
 ".هة عن بعدنظم الطائرات الموج  و رة مثل الطائرات المسي   والتطبيقات، وظهور مستخدمين جدد للمجال الجوي

من خالله للدول تحقيق  إليكاو بموقع فريد يمكنمن أهداف الطيران المدني واألمن اإللكتروني ا د االتساق العالمي األساسي لكلٍ ويزو  
، وكذلك قرار رونين اإللكتألمفي مجال اة اإليكاو استراتيجيالموقع من خالل اعتماد ، استغل ت الدول هذا 2019. وفي عام تقد م مهم
ة المحدقة بالطيران مع العمل على لى التصد ي للتهديدات اإللكترونيالدول ع اتفقت بموجبهة العمومية لإليكاو ذي صلة بها للجمعي

 .2010ة وبروتوكول بيجين لعام تفاقياالعتماد الوطني السريع ال

ة م تقد م الحكومات في االستراتيجية العمل التي تسعى اإليكاو لتطبيقها لدعآخر مستجدات خطت الدكتورة ليو المشاركين على ع  وأطل  
تقوم ع نطاقها و الوكالة التابعة لألمم المتحدة توس   ألهداف المرتبطة بها، والحظت أنالطيران وااإللكتروني في مجال من ألالجديدة ل

 أفرقة الخبراء ومجموعات العملباستعراض وتحسين المساءلة والشفافية والكفاءة التي تعالج فيها اآلن موضوعات األمن اإللكتروني عبر 
 التابعة لها.

لطائفة ة مهمة ل منصمنها، باتت اإليكاو اليوم تشك   ة بكلٍ المبادرات، وتنو ع الجهات المعنيع هذه "نظرًا التسادت الدكتورة ليو قائلة: وشد  
 ".ن اإللكتروني بين الدول والقطاعللحوار المستنير والشامل في مجال األم اً صين، ومنتدى أساسيعة من الخبراء المتخص  منو  

الة في مجال األمن دان التي تعمل على وضع وتنفيذ لوائح تنظيمية وسياسات فع  م للبلوباإلضافة إلى التأكيد على الدعم القوي المقد  
بل الحكومات وبناء القدرات ق   فيما يتعل ق بتبادل المعلومات من يجب السعي لمواصلة التحسينات هروني، أشارت الدكتورة ليو إلى أناإللكت

ة به.وتحقيق ثقافة أمن إلكتروني متينة عبر القطاع وسالسل اإلمدادا  ت الخاص 

األمن اإللكتروني وتحصين  التشديد على أن تمقد ف الثقة واألداء هذه، و اأهدة حاسمة في تحقيق ة ذات أهميوت عتبر االبتكارات الرقمي
 ة مع مواصلة تطو ر الطيران.لشبكة اإللكترونية سيزدادان أهميا

 

https://www.icao.int/cybersecurity/Pages/Cybersecurity-Strategy.aspx
https://www.icao.int/cybersecurity/Pages/Working-Groups.aspx
https://www.icao.int/cybersecurity/Pages/Working-Groups.aspx


  
 

 

 

 مصادر معلومات للمحررين

 ة اإليكاو في مجال األمن اإللكتروني للطيراناستراتيجي
 عام ثقافة األمن – 2021

 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

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

قاعدة قياسيييية وممارسييية تسييياعد في إضيييفاء االت سييياق على لوائحها  12.000الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
ة البيئة، ما أتاح إقامة شييبكة عالمية فعلية. كما توف ر محافل اإليكاو أيضييًا فرصييًا الوطنية المتعل قة بسييالمة وأمن وكفاءة وسييعة الطيران وحماي

ة للمشييييييورة والمناصييييييرة ليتم  تشيييييياطرها مع صيييييين اع القرارات في الحكومات من ق بل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات  ير الحكومية التابع
 لجوي المعترف بها رسميًا.للمجتمع المدني و يرها من الجهات المعني ة بالنقل ا
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