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تجربة  تعزيزالخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي يلتزمان بالحلول المبتكرة في 
 واألمان المسافرين

 

الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد : رحب االتحاد الدولي للنقل الجوي بمشاركة كل من ، الدوحة، قطر4102يونيو  3
 من عوامل أمان وراحة المسافرين.  يساعدان على تعزيزفي قطاع النقل الجوي  تجريبيينفي برنامجين  الدولي

االتحاد الدولي للنقل الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي ومجلس المطارات الدولي و: وقعت كل من األمان الذكي
برنامج "األمان الذكي" مشروعاً مشتركاً بين االتحاد الدولي  تجريبي لألمان الذكي. ويعتبري برنامجتطبيق الجوي اتفاقية ل

لتعزيز األمان وتحسين تجربة المسافرين وزيادة فاعلية العمليات في نقاط المطار ومجلس المطارات الدولي للنقل الجوي 
ات الفحص والتفتيش. المختلفة. ويصل البرنامج الى أهدافه من خالل منهج مبني على المخاطر وتكنولوجيا حديثة في عملي

في مطار حمد الدولي الثالث حول العالم بعد تأكيد تطبيقه في كل من مطار "شيبول" في تطبيق البرنامج التجريبي  يعدو
 أمستردام ومطار هيثرو في لندن. 

من ستة خيارات السفر السريع للخدمات الذاتية وهي خدمات تسجيل الدخول  خمسة: سيضم مطار حمد الدولي السفر السريع
والحقائب الجاهزة ومراجعة الوثائق وإعادة حجز الرحالت والصعود الى الطائرة الخاص واستعادة الحقائب، وهنالك خطط 

تحكم أكبر في رحلتهم، تم تقدير ي توفير المسافرين بخيارات أكثر وسهولة ووتقديراً إلنجازاتها ف. تدقيق الوثائقلتطبيق 
 جائزة "السفر السريع الصديق للبيئة". بالخطوط الجوية القطرية من خالل تقديمها 

التنفيذي لكل من الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي: "إن كل من الخطوط  قال أكبر الباكر، الرئيسفي السياق و

. ولكي نحقق ذلك فإننا نعمل بشكل وثيق للمسافرين أفضل تجربة ممكنةبتوفير الجوية القطرية ومطار حمد الدولي ملتزمان 

 تطبقبأن نكون من بين أوائل المطارات التي  يسرناخيارات الخدمة الذاتية التي يتوقعونها بشكل متزايد، ونحن بلتقديم العمالء 

وجهة السفر المفضلة لي يعمالن لكي يصبحان إن كل من الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدوبرنامج "األمان الذكي". 

 . ذلك السفر السريع" عامالن أساسيان للنجاح في تحقيقالذكي" و" مسافرين وسيكون كل من برنامجي "األمانلل

أن يكون كل من الخطوط رنا من جانبه قال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي: " ُيس

الذكي" و"السفر السريع" واللذان سينضمان الى مجموعة  "األمانالجوية القطرية ومطار حمد الدولي شركاء لنا في مبادرتي 

 مثل في اإلجراءات والتكنولوجيا."متنامية من شركات الطيران والمطارات صاحب الرؤية المستقبلية التي تلتزم بالتعاون األ

 تعزيز لزيادة بدأب العالم أنحاء جميع في المطارات مجتمع يعمل": ل للمطارات الدولي المجلس عام مدير غيتنز، أنجيال قالتمن جانبها 

تعزز  بصناعة المعنية الجهات بين التعاونوان . نبذلها التي الجهود طليعة فييعد  الركاب رعاية، وان أنشطتها جوانب جميع في التميز

يعد احد  الجوي لنقلالدولي ل تحاداالو للمطارات الدولي المجلسمدعوما من قبل  لذكيوان األمن ا. ممكن التقدممن  ويجعلتواصلنا 

 الدولي حمد مطار نهنئ. ونحن الحالي العمليات مع المرتبطة المتاعب عامل تقليل طريق عن الركاب رضا زيادة شأنها من تيالحلول ال

 " .لمسافرينا الذكي األمنها يجلب سوف التي الفوائد رؤية إلى لعنتط ونحن ،لقيادة تطبيق األمن الذكي



 
 
 

التي الجوي  للنقل الدولي لالتحاد 07 الـ العمومية الجمعية تاجتماعاوتقديم الجائزة في اختتام فعاليات  االتفاقيةتم توقيع و

 العاصمة القطرية الدوحة. اقيمت في 

 

 -أياتا-

 

 من المعلومات، يرجى االتصال على: للمزيد
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