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اإليكاو تشدد على أهمية الشراكة ما بين الحكومات والقطاع لتحصين الشبكة
اإللكترونية العالمية

للنشر الفوري

مونتريـال – 2021/4/14 ،في معرض إلقائها كلمتها االفتتاحية أثناء االجتماع االفتراضي الذي عقده المنتدى االقتصادي العالمي
) (WEFبعنوان "مسارات نحو نظام بيئي للطيران متسم بتحصين الشبكة اإللكترونية" في ٍ
وقت ساب ٍ
ق اليوم ،شددت األمينة العامة لإليكاو،
الدكتورة فانغ ليو ،على أهمية الشراكات الوثيقة والفعالة القائمة حالياً بين الدول والقطاع ،والحاجة الملحة للحفاظ على "حيويتها وانتاجيتها".
واستعرضت الدكتورة ليو األولويات الرئيسية لتحصين الشبكة اإللكترونية في مجال الطيران التي تعالجها اإليكاو راهناً ،مشيرةً إلى أنه
مع استمرار قطاع النقل الجوي في التحديث والرقمنة ،ما زالت المخاطر اإللكترونية تتربص بالبيانات والنظم والبنى األساسية التكنولوجية
للمطارات وشركات الطيران ومقدمي خدمات المالحة الجوية ،باإلضافة إلى العديد من مقدمي الخدمات اآلخرين.
وشرحت الدكتورة ليو قائلةً" :سيتزايد هذا الخرق الرقمي مع الوقت ،السيما بالنظر إلى االبتكار المتواصل الذي تشهده االتصاالت
والتطبيقات ،وظهور مستخدمين جدد للمجال الجوي مثل الطائرات المسيرة ونظم الطائرات الموجهة عن بعد".
ويزود االتساق العالمي األساسي ٍ
لكل من أهداف الطيران المدني واألمن اإللكتروني اإليكاو بموقع فريد يمكن من خالله للدول تحقيق
تقدم مهم .وفي عام  ،2019استغلت الدول هذا الموقع من خالل اعتماد استراتيجية اإليكاو في مجال األمن اإللكتروني ،وكذلك قرار
للجمعية العمومية لإليكاو ذي صلة بها اتفقت بموجبه الدول على التصدي للتهديدات اإللكترونية المحدقة بالطيران مع العمل على
االعتماد الوطني السريع التفاقية وبروتوكول بيجين لعام .2010
وأطلعت الدكتورة ليو المشاركين على آخر مستجدات خطة العمل التي تسعى اإليكاو لتطبيقها لدعم تقدم الحكومات في االستراتيجية
الجديدة لألمن اإللكتروني في مجال الطيران واألهداف المرتبطة بها ،والحظت أن الوكالة التابعة لألمم المتحدة توسع نطاقها وتقوم
باستعراض وتحسين المساءلة والشفافية والكفاءة التي تعالج فيها اآلن موضوعات األمن اإللكتروني عبر أفرقة الخبراء ومجموعات العمل
التابعة لها.
وشددت الدكتورة ليو قائلة" :نظ اًر التساع هذه المبادرات ،وتنوع الجهات المعنية ٍ
بكل منها ،باتت اإليكاو اليوم تشكل منصة مهمة لطائفة
منوعة من الخبراء المتخصصين ،ومنتدى أساسياً للحوار المستنير والشامل في مجال األمن اإللكتروني بين الدول والقطاع".
وباإلضافة إلى التأكيد على الدعم القوي المقدم للبلدان التي تعمل على وضع وتنفيذ لوائح تنظيمية وسياسات فعالة في مجال األمن
اإللكتروني ،أشارت الدكتورة ليو إلى أنه يجب السعي لمواصلة التحسينات فيما يتعلق بتبادل المعلومات من قبل الحكومات وبناء القدرات
وتحقيق ثقافة أمن إلكتروني متينة عبر القطاع وسالسل اإلمدادات الخاصة به.
وتعتبر االبتكارات الرقمية ذات أهمية حاسمة في تحقيق أهداف الثقة واألداء هذه ،وقد تم التشديد على أن األمن اإللكتروني وتحصين
الشبكة اإللكترونية سيزدادان أهمية مع مواصلة تطور الطيران.

مصادر معلومات للمحررين
استراتيجية اإليكاو في مجال األمن اإللكتروني للطيران
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اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

معلومات عن اإليكاو
اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشأتها حكومات في عام  1944لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي
الدولي .ومنذ ذلك الحين ،اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  12.000قاعدة قياس ييية وممارس يية تس يياعد في إض ييفاء االتس يياق على لوائحها
الوطنية المتعلقة بسييالمة وأمن وكفاءة وسييعة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة شييبكة عالمية فعلية .كما توفر محافل اإليكاو أيض ياً فرص ياً
للمشي ي ييورة والمناص ي ي يرة ليتم تشي ي يياطرها مع صي ي ييناع الق اررات في الحكومات من قبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات ير الحكومية التابعة
للمجتمع المدني و يرها من الجهات المعنية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً.
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