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 المؤتمر تستضكيفالمجلس الد لي للمطورات   ( األكيوتواتحود النقل الج ي الد لي )   كياو اإل
  عولمي ألمن الطكيران؛ال

 تتصدر جد ل األعمولالتحدكيوت األمنكية الحوسمة 
 

( األياتا) الدولي لنقل الجوياتحاد ( وايااوران المدني الدولي )اإلقامت منظمة الطي -12/9/2016،  جنكيف ولـم نتركي
 حلول متااملة.اعتماد للتصّدي للمخاطر التي تتهّدد أمن الطيران بواسطة  اوالمجلس الدولي للمطارات بضم صفوفه

 وتبادل المعلومات فيما بين الحاومات وستحّتل الموضوعات الرئيسية مثل تأمين المناطق المفتوحة للجمهور في المطارات
دارة مخاطر اإلرهاب المحّلي والوقاية من التهديدات اإللاترونية مراز الصدارة  في جدول أعمال المؤتمر العالمي الخامس وا 

 ماليزيا. في باوااللمبور 27/10/2016-25والعشرين ألمن الطيران، الذي سُيعقد في الفترة 

الداتورة فانغ ليو قائلة "يتعّين على أمن الطيران التطور لمواابة التهديدات المتغّيرة ... ويجب  يااووصّرحت األمينة العامة لإل
على اإلطار العالمي للسياسات واللوائح التاّيف تاّيفًا فعااًل وبطريقة مناسبة زمنيًا لمواجهة هذا الخطر الشديد والمتزايد. وُيوفر 

طيران على الصعيد العالمي إلى جانب المفارين المرموقين الذين اجتمعوا معًا في تواجد هذا العدد الابير من خبراء أمن ال
قطاع الطيران وموارده من أجل قوة المؤتمر العالمي ألمن الطيران فرصة ثمينة لتحديد األهداف المشتراة والجمع بين جوانب 

 تحسين أمن الطيران والتسهيالت."

. باألمنيتسم الطيران إن " الدولي لنقل الجوياالتحاد العام والمسؤول التنفيذي األول  السيد ألاسندر دو جونياك، المديروقال 
هو  الطيرانو . لجميع األطراف العاملة في قطاع النقل الجويبالنسبة  وتحد   من مسؤولية الحاومات عليه بهذه الصورة اإلبقاءو 

نيزال ُيشال هدفًا لإلرهابيين. ال أن أحداث األشهر األخيرة قد بينت أنه غير الحرية. يعمل على تدعيم عالم أمن الطيران  وا 
الشرااة الحيوية بين الصناعة والحاومات في مجال األمن ويشال حافزًا قويًا على تحويل مصلحتنا المشتراة إلى برنامج عمل 

 الستباق أولئك الذين لديهم نوايا شريرة."مشترك 

لمجلس الدولي للمطارات أن "الهجمات المأساوية األخيرة في مطاري برواسل وأتاتورك لامة وذارت أنجيال جيتينز، المديرة الع
وأن المجلس الدولي للمطارات وأعضائه  ،اإلعالم في العالم أجمع على أمن الطيران ترايزًا ابيراً وسائل أسفرت عن ترايز 

 نظام مستدام للطيران. وأنه التحقيق شرطًا مسّبقًا ل يضفون أسمى درجات األولوية على ضمان أمن المسافرين، وأن ذلك ُيشال
يمان تحقيق هذا الهدف إاّل من خالل التعاون الوثيق فيما بين جميع الجهات المعنية. وأن بيئة أمن الطيران هي بيئة متغيرة، 

 ."ذلكلتحقيق في هذا الشأن وأفضل طريقة  مبتغانابوضع ُأسس  2016عام لوسيقوم المؤتمر العالمي ألمن الطيران 

 الماتباإلضافة إلى وذلك  ،ر العالمي ألمن الطيرانجونياك والسيدة جيتينز المات في المؤتموسُتلقي الداتورة ليو والسيد دو 
نريك هولولي، المدير العام صالت بالواليات المتحدة والسيد هبالمؤتمر نائب األميرال بيتر نيفنجير، مدير هيئة أمن المواُيلقيها 
 الحراة والنقل بالمفوضية األوروبية.لهيئة 

مندوب في األنشطة المتصلة باألمن بشراات الطيران والمطارات والوااالت  500ومن المتوقع أن يجذب هذا المؤتمر أاثر من 
 الدفاع والمعدات والتانولوجيا. لمنظوماتالحاومية والجهات الُمصنعة 

 

  

ةـــــكيـشرة صحفـــن  



 معل موت للمحرركين
 

 كياو معل موت عن اإل
لتعزيز التطور  1944( هي إحدى الوااالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام يااومنظمة الطيران المدني الدولي )اإل

اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وافاءة وسعة 
 191الطيران وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
 

 (األكيوتومعل موت عن اتحود النقل الد لي )
مجموع  من ٪83شراة طيران أو  260ثل نحو ات الطيران في العالم، وُيماتحاد النقل الجوي الدولي هو عبارة عن رابطة نقابية لشرا

الحراة الجوية. ويدعم هذا االتحاد اثير من مجاالت أنشطة الطيران وُيساعد في صياغة سياسة قطاع الطيران بشأن المسائل الحاسمة 
 المتعلقة بالطيران

 
 معل موت عن المجلس الد لي للمطورات

بهدف تعزيز التعاون بين مطاراته األعضاء وغيرها من  1991للمطارات، الرابطة النقابية لمطارات العالم، في عام تأسس المجلس الدولي 
الشرااء في الطيران العالمي، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة خدمات المالحة الجوية 

ْذ ُيمثل المجلس الدو  لي للمطارات أفضل مصالح المطارات أثناء المراحل الرئيسية لوضع السياسات العامة، فهو ُيسهم إسهامًا المدنية. وا 
 ابيرًا في ضمان سالمة وأمن نظام نقل جوي عالمي وافاءته واستدامته البيئية.

 
 يااواإل

 (األياتا) الدولي اتحاد النقل الجوي
 المجلس الدولي للمطارات

  المؤتمر العالمي ألمن الطيران
 
 التصول:ل

  السكيد أنط ني فكيلبكين
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 موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int  
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