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 رؤٌة األٌاتا ألمن متقدم لصناعة الطٌران
 
 

 استجابة منسقة على األمن البضائع
 

 

، خالل مؤحتمر أمن الطٌران الذي أقٌم فً ٌاحتا(األ)الدولً للنقل الجوي حتااد االدعا  )فرانكفورت(: 2505نوفمبر  2
الحتصدي األمنٌة فً جمٌع أنااء العالم للعمل معاً من أجل حتعزٌز أمن النقل الجوي من خالل الهٌئات  فرانكفورت الٌوم،

لحتعزٌز نقاط لقٌادة الجهود العالمٌة  رامٌة كما كشف االحتااد عن خططوجمع البٌانات. الشان الجوي للحتادٌات المحتعلقة بأمن 
 لركاب.وحتسهٌل إجراءات ا حتشدٌد اإلجراءات األمنٌةفً المطارات والحتً من شأنها أن حتعمل على المسحتقبلٌة الحتفحتٌش 

 
علٌه  انكمما  "نان أكثر أمناً المدٌر العام والرئٌس الحتنفٌذي، األٌاحتا، خالل الجلسة االفحتحتااٌة للمؤحتمر: جٌوفانً بٌسنٌانً، وقال 
المزٌد من الحتقدم اج إلى حتاحتإلى وجود عدداً من المجاالت الحتً وأشار  .هناك مجال للحتاسٌن"ٌوجد ، ولكن 1002عام فً 

 اباط الذي ٌعانً منه الركاب، هً: إٌجاد الول لإللحتعزٌز أمن الطٌران وإلى 
 

 أمن الشحن الجوي
 

قال جٌوفانً بهذا الشأن: لقد وضعت األاداث األخٌرة فً الٌمن الشان الجوي على قمة جدول أعمالنا. اٌث ٌعد الشان 
القٌمة اإلجمالٌة للسلع فً المئة  53حتمثل ت الحتً حتنقل عن طرٌق النقل الجوي ، والمنحتجااالقحتصاد العالمً ماركالجوي 

عن طرٌق الشان الجوي دولٌاً، ومن ملٌون طن من البضائع  14حتم شان  1002وفً عام . ٌاً المحتداولة فً الحتجارة دول
عالٌة ٌعد أمر كفاءة أمنة وببصورة  نقل هذه البضائع. لذا فإن 1022ملٌون طن فً عام  53المحتوقع أن حتزداد هذه النسبة إلى 

  "بالغ األهمٌة.
 

إلى وأشار من قبل الاكومات المعنٌة فً هذا الاادث.  هادفةالمنسقة وكما أثنى جٌوفانً على الجهود واالسحتجابات السرٌعة ال
 : لبرامج أمن الشان الجوي، هً أساسٌة أربعة مبادئ

 
 

 : التورٌدمنهج سلسلة 
 

من المصنع واحتى وصول الشانات إلى المطار، مسؤولٌة ضمان أمن  ابحتداءاً  الحتورٌدلى سلسلة ٌقع عقال جٌوفانً: "
االسحتثمار،  عن طرٌقوالصناعة ات اكومسلسلة الحتورٌد من خالل الحتعاون بٌن المنهج  إدارةوٌجب  الشانات.

المملكة المحتادة والوالٌات وٌوجد لدى الكثٌر من الدول بما فً ذلك والحتكنولوجٌا وحتقٌٌم المخاطر. العملٌات، و
األٌاحتا ولذا فإن قطاع صناعة الطٌران ملحتزم بهذا الحتعاون. ومن شأن برنامج . الحتورٌدالمحتادة الول محتطورة لسالسل 

 الجوي أن ٌساعد على حتعزٌز هذا العنصر المهم فً الشان الجوي." لشان من األ
 

 



 
 التكنولوجٌا: 

 
لعملٌات الفرز والحتدقٌق فً المطار أن ٌمكن ال سحتخدمة فً الشان الجوي: "وأضاف فً حتعلٌقه عن الحتكنولوجٌا الم

سالسل الحتورٌد. وال حتوجد االٌاً واالسحتخباراحتٌة الول الحتكون خط الدفاع األول لنا، ولكنها ال فعال إلى جانب 
اك حتكنولوجٌا حتكنولوجٌا لدى أي من الاكومات لفاص وحتدقٌق منصات الحتامٌل والشانات الكبٌرة. ولكن ٌوجد هن

 ى المطار، لذا ٌحتوجب علٌنا اإلسراع." لإلالنحتقال من المخحتبر جداً  طوٌالً  أخذ وقحتاً ، إال إنها حتواعدة
 

 الشحن الجوي اإللكترونً: 
 

وثٌقة  10معلوماحتٌة هامة. " من خالل حتاوٌل أداة إلى الاكومات االلكحترونً الجوي األٌاحتا للشان ٌقدم برنامج 
للشان لمعرفة من ٌقوم وحتوفٌر أداة لرؤٌة دقٌقة كحترونٌة واادة، فنان نعمل على حتاسٌن الكفاءة شان إلى وثٌقة إل

بشان ماذا وإلى أٌن. وفً الوقت الذي نعمل فٌه على زٌادة العمل بالشان الجوي، ٌجب على الاكومات أن حتحتوسع 
واسحتخدام البٌانات فً إدارة امن والصادرة كذلك، الشانات الواردة فً اإللكحترونً الجوي اسحتخدام الشان فً 

 الشان الجوي." أردف جٌوفانً.  
 
 

 المخاطر: 
 

االسحتخبارات. حتخفٌف المخاطر الحتً حتم حتادٌدها من خالل عملٌات  علىالاكومات للمساعدة الصناعة مع حتعاونت لقد 
لقد عجلة من األمر، ومن جانب وااد أو على لكن لم ٌحتم الحتوصل إلى الول فعالة و"وقال جٌوفانً بهذا الشأن: 

ات صناعة حتحتعاون مع حتوجٌهات الاكومغٌر مقصودة. فاللها عواقب الحتً كانت الااالت هذه العدٌد من سابقاً شهدنا 
إذا كان هناك أي حتعدٌالت مطلوبة على المدى الطوٌل، و المحتبعة اول الشانات القادمة من الٌمن.شأن اإلجراءات ب
 المحتواجدة والحتدابٌر الهادفة لمواجهة مخاطر ماددة." ئق الاقامع جمٌع نحتبعها علٌنا أن ف

 
 

 
 نقاط التفتٌش المستقبلٌة

 
المنظمٌن وصناعة الطٌران للحتعاون فٌما بٌنها لحتادٌث أنظمة وإجراءات الفاص والحتدقٌق فً لنقل الجوي الدولً لحتااد االدعا 

قصٌرة وطوٌلة األمد للجٌل القادم من أنظمة الفاص  رؤٌا عاماً. وٌمحتلك االحتااد 20المطارات والحتً ٌحتجاوز عمرها أكثر من 
 جدٌدة.إجراءات مفاهٌم وٌعمل االحتااد االٌاً على إٌجاد دى القصٌر، فً المطارات. فعلى الم

 
حتركٌز من الباث علٌنا حتاوٌل فٌجب زمة واألاذٌة والشامبو لٌست هً المشكلة. وعل جٌوفانً فً هذا الشأن قائالً: "إن األا

ط اعند نقالمحتقدمة االسحتخبارات والحتكنولوجٌا إلى ، نان بااجة وللقٌام بذلك على ناو فعالعن المواد المضرة إلى اإلرهابٌٌن. 
على  فٌجب. لاكومات على حتادٌد المخاطرأن حتساعد االركاب  اولائلة من البٌانات الحتً نجمعها ات الهلكمٌوٌمكن لالحتفحتٌش. 

هابٌون احتى ٌثبحتوا أنفسهم رإنهم وكأمالركاب أن نعامل لٌس من المقبول أن حتحتم بصورة أسرع وبصورة أدق. فعملٌة الفاص 
 "أبرٌاء.

 
وأضاف: "إن رؤٌحتً على المدى الطوٌل، هو أن ٌكون المسافرٌن قادرون على الدخول من مدخل المطار والوصول إلى بوابة 

 الطائرة بصورة سلسة ومن دون انقطاع. 
 
 
 

 
 حٌد جمع البٌاناتتو



 
حتادٌد والمسافرٌن حتثقٌف اسحتخدامها على ناو فعال ٌساعد الاكومات على إن البٌانات أمر بالغ األهمٌة ألمن الطٌران وإن 

عاٌٌر عالمٌة لعناصر البٌانات ، على ملطٌران المدنً )االٌكاو(الدولٌة لمنظمة من خالل الحتفقت الاكومات وقد االحتهدٌدات. 
 ملٌار دوالر 3.2ولكن ال حتحتبع جمٌع الاكومات هذه المعاٌٌر الحتً حتضٌف إلى الحتكلفة السنوٌة )لك المعلومات. وعملٌة لجمع حت

بناء نظام امنً غٌر قٌاسً وغٌر محتوافق مع المعٌر  وٌكلفأمرٌكً( الحتً حتنفق سنوٌاً من قبل شركات الطٌران على األمن. 
ألف دوالر أمرٌكً لكل معلومة غٌر  30 نلٌون دوالر أمرٌكً، فضالً عالمحتفق علٌها لجمع البٌانات فً كل دولة اوالً م

الصٌن وكورٌا الجنوبٌة والمكسٌك، قائالً: "جمٌع ٌانات فً الهند ومخاوفه اول المحتطلبات الجدٌدة للبجٌوفانً قٌاسٌة. وأوضح 
وٌحتمثل الحتادي فً احتى مراقبة الادود.  ولكن ال ٌعمل أي منها على حتعزٌز األمن أوسحتهلك المال والموارد هذه االسحتثناءات حت

 معاٌٌر موادة عالمٌاً." العمل مع الاكومات لحتنفٌذ
 

فً الحتمكن من إفشال هجوم إرهابً  1002دٌسمبر  13حتلت أاداث الحتقدم المارز خالل السنة الحتً كما أشار بٌسنٌانً إلى 
قمة االحتااد الدولً للنقل الجوي ، اسحتضاف 1020ٌناٌر . وفً دٌحتروٌعلى محتن طائرة حتابع لخطوط دلحتا الجوٌة المحتوجه إلى د

الرؤساء الحتنفٌذٌٌن . وخالل الجلسة قام االحتااد مع لاكومةواالصناعة إلطالق اقبة جدٌدة من الحتعاون بٌن أمنٌة فً جنٌف 
م للمنظمة الدولٌة ا والمدٌر العامٌركألوزٌرة األمن الداخلً  ،جانٌت نابولٌحتانوبحتقدم خمسة مبادئ إلى لشركات الطٌران 

 . للطٌران المدنً بنٌامٌن رٌمون
 

المً من جانب حتنطوي على عمل منسق على الصعٌد العو، اً قائماً على المخاطرحتباع نهجإأعمالنا ٌجب على "وقال جٌوفانً: 
أهداف جٌة بوالحتنفٌذ بصورة عملٌة، وأن حتركز على إسحتراحتٌ، د، وحتنسٌق أفضل الممارسات عبر الادوجمٌع أصااب المصلاة

  ".ماددة
 
 على أساس المبادئ الحتالٌة: هحتوصٌاحتاألٌاحتا  قدمو

 
 

 الغٌر أمرٌكٌة. شركات الطٌران  شركات الطٌران بما فً ذلكإلى رسمٌة  مشورات. حتقدٌم 2
 . البٌئة الدولٌةالقضاٌا فً لمعالجة  أوامر الطوارئ السارٌة االٌاً حتعدٌل إجراءات و. 1
 .ٌانات. حتبسٌط عملٌة جمع الب5
 .لمزٌد من االنسجام والحتنسٌقالحتعاون بٌن الاكومات إلٌجاد المزٌد  حتعزٌز. 2
 الحتفحتٌش والفاص. طا. البدء فً حتطوٌر الجٌل المقبل من نق3
 

 وأضاف جٌوفانً: 
 

ل الواٌد السبٌ ومع الصناعة هبان العمل من المسؤولٌن الاكومٌٌن  اوغٌره نابولٌحتانو"خالل السنة الماضٌة أدركت الوزٌرة 
لطٌران الدولٌة للمنظمة لللجنة الحتنفٌذٌة واحتفقت األمن الطٌران دولً فرٌق  الوالٌات المحتادة مؤخراً كما أنشأت إلى األمام. 

نا بداٌة لاقبة جدٌدة شهدعلى الرغم من إننا وات أن حتحتواد. الصناعة والاكومبأنه ٌنبغً على أهداف المدنً الشهر الماضً 
 محتبعة.  إجراءاتأي عنً شٌئا إذا لم حتكن هناك ٌال وعلى الورق لحتقدم فً الكلمات لكن ا من الحتعاون، 

 
مزٌد من الحتقدم فً األشهر الحتاقٌق قد ساعد على الحتعاون بٌن الصناعة والاكومة ومع  المنسقةحتادٌد االسحتجابات األمنٌة "وإن 

هدف أصبح لدى الاكومات والصناعة اآلن ف. 1002الماضٌة أكثر من أي وقت مضى منذ األاداث المأساوٌة عام  20
 "حتاقٌق النحتائج.واإلجراءات وإلى نحتقال من األقوال واالحتفاقات ٌجب علٌنا أن نسحتغل هذه الفرصة لالمشحترك. 

 
 
 

 –األياتا  –
 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ 
 مصطفى الشيخلي 

 مجموعة فوركوميونكيشنز للعالقات العامة 



+971 50 422 9101 

sheikhly@fourcommunications.com-mustafa.al 

 
 

 مالحظة للمحررين: 
 

 مالحظة للمحررٌن: 

  من النقل الجوي العالمً 33شركة طٌران والحتً حتمثل اوالً  032اٌاحتا  –ٌمثل االحتااد الدولً لنقل الجوي % 

 أطلقنا اساب على حتوٌحتر  لقد@iata2press  .خصٌصاً لألعالم 

  ٌمكن محتابعحتنا على حتوٌحترhttp://twitter.com/iata2press   للحتعرف على أخر أخبار الصناعة 
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