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 الدولي يستضيفون المؤتمر العالمي ألمن الطيران  المطارات مجلس "ايكاو" و"اياتا" و
 

 --تحديات األمن الحرجة والحاسمة على قائمة أولويات جدول أعمال أجندة المؤتمر  --
 
 

"ايكاو"  المدني للطيران الدولية المنظمةأعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" عن انضمامه إلى  – (جنيف) 2016 سبتمبر 12
 الطيران أمن على المتغيرةالمخاطر  لمعالجةوذلك  AVSEC World الطيران ألمن العالمي المؤتمرفي  الدوليالمطارات  ومجلس

 .متكاملةال حلولمن خالل مجموعة من ال
 

، ليزيةافي العاصمة الم 2016أكتوبر  27 وحتى 25الذي سيقام في الفترة الممتدة ما بين ، وأعمال المؤتمروستتصدر جدول 
مجموعة من الموضوعات الرئيسية المتمثلة في تأمين مساحات أرضية للمطارات باإلضافة إلى تبادل المعلومات بين  كوااللمبور،

 .اخل مع منع التهديدات السيبرانيةالحكومات وإدارة مخاطر اإلرهاب المنبثقة من الد
 

يحتاج قطاع أمن الطيران إلى وتعليقاً على هذا اإلعالن، قال الدكتور فانغ ليو، األمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني "ايكاو": "
التنظيمية التكيف بفعالية أكبر في الوقت ، كما يجب على السياسة العالمية واألطر تطوير كبير ليتماشى مع األخطار المتغيرة والمتزايدة

 المناسب لمواجهة األخطار المتزايدة بديناميكية متغيرة، ومع وجود العدد الكبير من خبراء أمن الطيران وكبار المفكرين والباحثين، فإن
اط القوة والموارد ضمن هذا القطاع المؤتمر العالمي ألمن الطيران يتيح الفرصة المتميزة للتعرف على األهداف المشتركة والجمع بين نق

 وذلك للعمل على تحقيق قطاع آمن مع عمليات أكثر سهولة".
 

الطيران آمن، هذا ما يعتبر " ":أياتا" الجوي للنقل الدولي لالتحاد التنفيذي والرئيس العام المدير جونياك، دي الكسندرمن جانبه قال 
المعنية في مجال النقل الجوي، كما أن قطاع الطيران هو قطاع مثال للحرية، لكنه في  مسؤولية الحكومات وهو تحٍد كبير لجميع األطراف

ين األشهر األخيرة أظهر هذا القطاع أنه ال يزال هدفاً لإلرهابيين، وبالتالي فإن المؤتمر العالمي ألمن الطيران يعزز الشراكة الحيوية ب
زاً يساعد على تحويل مصالحنا المشتركة إلى جدول أعمال موّحد للبقاء على الصناعة والحكومات في المجال األمني، كما يعتبر حاف

 مسافة خطوة واحدة متقدمين عن الذين يملكون أي مخطط إرهابي".
 

، المدير العام لمجلس المطارات الدولي: "لقد أدت الهجمات اإلرهابية المأساوية األخيرة على مطار في السياق ذاته، قالت أنجيال جيتنس
قطاع أمن الطيران من قبل وسائل اإلعالم العالمية، فضمان أمن المسافرين بروكسيل ومطار أتاتورك إلى تسليط الضوء بشكل كبير على 

ولي وأعضاءه، كما يعتبر شرطاً أساسياً ألنظمة الطيران المستدام، وهذا ما يمثل الهدف يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لمجلس المطارات الد
الحقيقي الذي ال يمكن أن يتحقق إال من خالل التعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة جميعاً، خاصة أن مشهد أمن الطيران بات متغيراً 

، معرفة وجهتنا الحقيقية ووجهة القطاع وأفضل طريقة الطيران منأل العالمي المؤتمرعلى المستوى العالمي، كما سيتم من خالل 
 للوصول إلى تلك الوجهة".

 
يذكر بأن كالً من الدكتور فانغ ليو والكسندر دي جونياك وأنجيال جيتنس سيقومون بإلقاء خطاباتهم خالل المؤتمر، كما سيتضمن المؤتمر 

الفريق أول ، مدير أمن النقل في الواليات المتحدة األمريكية والسيد هنريك هولولي، خطابات وكلمات رئيسية لكل من بيتر نيفينغر، نائب 
 المدير العام للنقل والتنقل لدى المفوضية األوروبية.

 



مشارك ضمن أنشطة مرتبطة باألمن لدى شركات الطيران  500، أكثر من الطيران ألمن العالمي المؤتمرومن المتوقع أن يستقطب 
 الحديثة  الدفاع والتقنيات ومصنعي معداتوكاالت الحكومية لوالمطارات وا

 
  www.iata.org/events/avsec/Pages/index.aspx لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا االلكتروني: 

 

 – اياتا -
 

 االتصال بـ:للمزيد من المعلومات، يرجى 
 

 العالقات العامة
 7702967 22 41+هاتف: 

  corpcomms@iata.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 مالحظات للمحررين:
  من النقل الجوي العالمي. %83شركة طيران والتي تمثل بدورها نحو  260يمثل ‘ اياتا’االتحاد الدولي للنقل الجوي 

  لالطالع على مزيد من المعلومات حوول النودوا العالميوة العاشورا للشوحن الجوويي والتوي ت تروين ا بورلين  وي النتورا بوين
  www.iata.org/wcsمارسي يرجى زيارا الموقع اإللكتروني:  15-17

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.iata.org/events/avsec/Pages/index.aspx
mailto:corpcomms@iata.org
http://www.iata.org/wcs

