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حركة األسهم
تراجع قيمة األصول المصرفية إلى 

717 بليون دوالر في اإلمارات 

روسيا تسوي آخر دين من الحقبة 
السوفيتية

التنوع االقتصادي واالحتياطات يتيحان لدول 
الخليج الصمود أمام ضغوط ربط عمالتها بالدوالر

بريطانيا تسجل أول فائض 
موازنة لشهر تموز خالل 15 عامًا

انخف���ض اإجمايل الأ�ص��ول امل�رصفي��ة يف دولة 
)يولي��و(  مت��وز  يف  م�رصف��ًا(   50( الإم��ارات 
املا�ص��ي بواقع 8 باليني دولر عن م�ص��توياتها 

يف حزيران )يونيو( 2017.
واأعلن م�رصف الإمارات املركزي يف بيان اأم�ض 
اأن الأ�ص��ول امل�رصفية تراجعت بن�ص��بة 0.8 يف 
املئة م��ن 2654.3 بليون دره��م )723 بليون 
دولر( بنهاي��ة حزيران املا�ص��ي، اإىل 2632.7 
بلي��ون درهم )بلي��ون دولر( بنهاية متوز. ولفت 
امل���رصف اىل اأن اجم��ايل الئتم��ان امل���رصيف 
 1591.3 0.2 يف املئ��ة م��ن  »ارتف��ع بن�ص��بة 
اإىل   2017 حزي��ران  بنهاي��ة  دره��م  بلي��ون 
1594.5 بلي��ون دره��م بنهاية مت��وز 2017، 

على رغم تراجع قيمة الأ�صول.
كما ارتفع اإجمايل الودائع امل�رصفية خالل متوز 
3.1 بليون درهم نتيجة ارتفاع  2017 مبقدار 
مبق��دار 5 باليني دره��م يف ودائع غري املقيمني 
عل��ى رغم انخفا�ض مبقدار 1.9 بليون درهم يف 

ودائع املقيمني.
واأعلن امل�رصف املرك��زي اأن عر�ض النقد )ن1( 
وي�ص��مل النق��د املت��داول خ��ارج البن��وك زائ��داً 
الودائع النقدية )احل�صابات اجلارية واحل�صابات 
حت��ت الطلب ل��دى البنوك( انخف�ض بن�ص��بة 1.9 
يف املئ��ة م��ن 507.1 بلي��ون دره��م يف نهاية 
حزي��ران 2017 اإىل 497.5 بلي��ون دره��م يف 

نهاية متوز 2017.
وانخف�ض عر�ض النق�د )ن2( وي�صمل )ن1( زائداً 
الودائ��ع �ص��به النقدي��ة الودائ��ع لأج��ل والودائع 
الدخاري��ة للمقيمني بالدرهم، وودائع املقيمني 
بالعم��الت الأجنبي��ة بن�ص��بة 20 يف املئ��ة م��ن 

حزي��ران  نهاي��ة  يف  دره��م  بلي��ون   1267.1
1264.4 بلي��ون دره��م يف نهاية  اإىل   2017

متوز.
كم��ا انخف�ض عر���ض النقد )ن3( وي�ص��مل )ن2( 
زائ��داً ودائ��ع احلكومة ل��دى البن��وك العاملة يف 
دول��ة الإمارات ولدى امل�رصف املركزي بن�ص��بة 
0.3 يف املئ��ة م��ن 1463.1 بليون درهم يف 
نهاي��ة حزي��ران اإىل 1459.1 بلي��ون درهم يف 

نهاي�ة متوز 2017.
وع��زا امل�رصف املرك��زي النخفا�ض يف عر�ض 
النق��د )ن1( لنخفا�ض مبقدار 6.9 بليون درهم 
يف الودائع النقدي��ة، يف حني يرجع النخفا�ض 
يف )ن2( اإىل انخفا���ض عر���ض النقد )ن1( على 
رغم ارتفاع مبقدار 6.9 بليون درهم يف الودائع 
�ص��بة النقدية. كم��ا يعزى النخفا���ض يف )ن3( 
اإىل النخفا�ض يف )ن1( وانخفا�ض مبقدار 1.3 

بليون درهم يف الودائع احلكومية.

اعلنت رو�ص��يا ت�ص��وية اأخر دين اأجنبي ورثته من 
احلقبة ال�ص��وفيتية، بع��د اأكرث من رب��ع قرن على 
تفكك الحتاد ال�ص��وفيتي. وذك��رت وزارة املالية 
الرو�ص��ية يف بي��ان اأن احلكوم��ة دفعت للبو�ص��نة 
125،2 ملي��ون دولر )106،01 مليون يورو(، 
م�ص��تحقة نظ��ري اتفاق��ات جتاري��ة ب��ني الحتاد 
ال�ص��وفيتي ويوغو�ص��الفيا الت��ي تفكك��ت بدورها 
اب/اغ�ص��ط�ض   8 "يف  ال��وزارة  وقال��ت  اأي�ص��ا. 
2017، �صوت رو�صيا الحتادية الدين مع البو�صنة 
والهر�ص��ك". وتابعت اأن "البو�صنة والهر�صك كانت 
اأخ��ر دائ��ن اأجنبي لالحتاد ال�ص��وفيتي ال�ص��ابق... 
الت��ي بق��ى الدين م�ص��تحقا لها". ووقعت رو�ص��يا 
والبو�ص��نة اتفاق��ا لت�ص��وية الدين يف مو�ص��كو يف 
21 اذار/مار���ض، ودخ��ل حي��ز التنفي��ذ يف 20 

متوز/يولي��و الفائ��ت، بح�ص��ب ال��وزارة. وورث��ت 
رو�ص��يا كامل دين الحتاد ال�ص��وفيتي بعد تفككه 
يف 26 كانون الول/دي�ص��مرب 1991 وا�صتقالل 
جمهوريات��ه. ويف الع��ام 1998، مل تعد رو�ص��يا 
ق��ادرة عل��ى دف��ع اق�ص��اط ديونها بع��د انكما�ض 
اقت�ص��ادها يف ال�صنوات الأوىل بعد تفكك الحتاد 

ال�صوفيتي.
لكن يف الع��ام 2006، دفعت اأكرث من 20 مليار 
دولر ل���17 دول��ة دائن��ة يف ن��ادي باري�ض، بعد 
اأن ع��ززت زي��ادة اأ�ص��عار النفط والغ��از الطبيعي 
عائداته��ا من العمالت الجنبي��ة. ويوؤكد الرئي�ض 
الرو�ص��ي فالدمي��ري بوت��ني دائم��ا عل��ى �رصورة 
احلف��اظ عل��ى الأو�ص��اع املالية القوي��ة لبالده، 
التي تاأثر اقت�ص��ادها بفعل عامني من العقوبات 
الوروبية ب�ص��بب الن��زاع يف اوكراني��ا والرتاجع 

الكبري احلايل يف ا�صعار النفط والغاز.  

 
اأعلن��ت �رصك��ة »اإندو�ص��ويز« لإدارة 
الرثوات اأن اململكة العربية ال�صعودية 
متتل��ك 500 بلي��ون دولر من احتياط 
منطقة ال���رصق الأو�ص��ط و�ص��مال اأفريقيا 
النقدي البالغ 875 بليون دولر. واأ�ص��ارت 
ال�رصكة يف تقرير حمل عنوان »تعليقات حول 
القت�ص��اد الكلي«، اإىل اأن »التنّوع القت�ص��ادي 
وجهود الإ�صالح ي�ص��كالن اأهمية كبرية على رغم 
اأن الحتياطات الكبرية للمنطقة �صتتيح لدول اخلليج 
ال�ص��مود اأمام �ص��غوط ربط عمالتها بالدولر«. ولفت 
التقري��ر اإىل اأن تط��ورات ال�صيا�ص��ات النقدي��ة الأمريكية 
ت�ص��كل خماطرة كبرية بالن�صبة اإىل اقت�صادات دول اخلليج 

التي تربط عمالتها بالدولر.
واأ�ص��ار اإىل اأن »اأر�ص��دة احل�ص��ابات اجلاري��ة ل��دول املنطق��ة، 
ل�ص��يما دول اخللي��ج، ل تزال تع��اين من تدهور اأ�ص��عار النفط، اإذ 
حتّول احل�ص��اب اجلاري لل�ص��عودية من فائ�ض اإىل عجز ن�صبته 8.3 
يف املئ��ة عام 2015، يف حني جتّنب��ت اململكة اأخرياً عجزاً مزدوجًا 
يف الرب��ع الأول م��ن الع��ام احل��ايل، اإذ ك�ص��فت وزارة امل��ال عن عجز 

ن�ص��بته 4 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل على اأ�ص��ا�ض �ص��نوي«. 
واأكد اأن »انتعا�ض اأ�صعار النفط �صاعد على اإعادة الفائ�ض اإىل احل�صاب 
اجلاري، اإذ ارتفعت ال�صادرات وتراجعت الواردات، ما اأدى اإىل فائ�ض 

بلغ 6 باليني دولر«.
واأ�ص��ار تقرير »اإندو�ص��ويز«، التابعة ل� »جمموعة »كري��دي اأغريكول«، 
وتتخ��ذ م��ن اأبوظبي ودبي مق��راً، اإىل »تراج��ع الفائ���ض يف البحرين 
اإىل 3.4 يف املئ��ة ع��ام 2015 مقارنًة بالعام ال�ص��ابق، ويف الكويت 
اإىل 7.5 يف املئ��ة يف مقاب��ل 45.5 يف املئ��ة ع��ام 2012«. وق��ال 
كب��ري املحللني القت�ص��اديني يف املجموعة بول ويرتوال��د: »باإمكان 
ال�ص��عودية العتماد على احتياطاتها التي ل تزال كبرية وتفوق قيمة 
واردات �ص��نتني، ما من �صاأنه اأن ي�صمح لل�صلطات مبواجهة اأي �صغوط 
لرتب��اط عملته��ا بالدولر، ولك��ن يج��ب اأن ل توقف جه��ود التنويع 
القت�ص��ادي والإ�ص��الحات التي كانت ن�ص��طة يف ظل توجيهات ويل 

العهد حممد بن �صلمان«.
واأ�صاف: »حتوم �صكوك كبرية حول التاأثري احلقيقي لالإدارة الأمريكية 
احلالية على القت�صاد العاملي، وتتمثل الق�صايا الرئي�صة لقت�صادات 
املنطق��ة يف تعزيز الدولر، وحتويل العملة خ��ارج الوليات املتحدة، 
وارتفاع اأ�ص��عار الفائدة، ومن �ص��اأن هذه التطورات اأن توؤثر �ص��لبًا يف 
اإع��ادة متوي��ل دي��ون بع�ض ال��دول الت��ي تفتق��ر اإىل اإمكان الو�ص��ول 

الطبيعي اإىل الدولر من خالل تدفقات الت�صدير املنتظمة«. 

اأظهرت بيانات ر�صمية   اأن بريطانيا �صجلت على نحو غري متوقع اأول فائ�ض يف 
املوازنة يف �ص��هر متوز )يوليو( من اأي عام منذ عام 2002، وهو نباأ �صار لوزير 

املال فيليب هاموند يف �صنة مالية مازالت تبدو �صعبة على احلكومة.
وقال »مكتب الإح�صاءات الوطنية« نقاًل عن بيانات ل ت�صمل البنوك التي ت�صيطر 
عليها الدولة اإن الفائ�ض يف متوز بلغ 184 مليون جنيه ا�صرتليني )236 مليون 

دولر( مقارنة مع عجز 308 ماليني جنيه يف العام املا�صي.
وتلقى الفائ�ض دعمًا من زيادة 10.6 يف املئة على اأ�ص��ا�ض �ص��نوي يف عائدات 
�رصيبة الدخل من الأفراد يف متوز، وهو ال�صهر الذي ي�صهد عادة ارتفاعًا يف مثل 
هذه العوائد. لكن ال�ص��نة باأكملها تبدو اأقل اإ�رصاقًا، اإذ ت�ص��بب الت�ص��ويت ل�ص��الح 
النف�ص��ال ع��ن الحت��اد الأوروب��ي الع��ام املا�ص��ي يف ارتفاع الت�ص��خم وكلف 
القرتا���ض، واأدى اإىل تباط��وؤ النمو منذ بداية العام احلايل. وعادة ما يكون متوز 
�ص��هراً قويًا لإيرادات �رصيبة ال�رصكات اأي�صًا، على رغم تراجعها يف �صكل طفيف 
يف العام احلايل مقارنة مب�صتواها قبل عام. وهاموند غري ملتزم ب�صبط املوازنة 
حتى منت�ص��ف العقد املقبل، وهو ما مينحه بع�ض املرونة لإبطاء وترية خف�ض 
العجز الراهنة اإذا اقت�ص��ى الأمر لدعم القت�ص��اد اأثناء خ��روج البالد من الحتاد 
الأوروب��ي. وق��ال ناطق با�ص��م وزارة امل��ال اإن بيان��ات متوز )يولي��و( تظهر اأن 
احلكوم��ة حترز »تقدمًا جيداً« نحو اأهدافها اخلا�ص��ة باملوازنة، لكن الدين العام 

ل يزال �صديد الرتفاع.

  انطالق فعاليات الملتقى األول للسياحة الخضراء في األردن 

القطاع��ات  اأه��م  م��ن  الأردن  يف  ال�ص��ياحة  تعت��رب 
القت�ص��ادية للبلد، اإذ ُت�ص��كل 13 يف املئ��ة من الناجت 
املحل��ي الإجم��ايل، وت�ص��ل اإيراداته��ا اإىل نح��و 2.8 

بليون دينار �صنويًا )نحو 4 باليني دولر(.
وقال الأمني الع��ام لوزارة ال�ص��ياحة والآثار الأردنية 
عي�ص��ى قم��وة، خالل افتت��اح اأعم��ال »امللتق��ى الأول 
لل�ص��ياحة اخل���رصاء« يف منطق��ة البح��ر املي��ت ال��ذي 
الإمنائ��ي« ووزارة  الأمم املتح��دة  ينظم��ه »برنام��ج 
ال�صياحة بدعم من »مرفق البيئة العاملي«، اإن »الأردن 
يعت��رب اأحد اأه��م مناطق اجل��ذب ال�ص��ياحي يف ال�رصق 
الأو�ص��ط نظراً اإىل اأهميته الديني��ة والتاريخية«، لفتًا 

اإىل اأن��ه »يتمت��ع مبوا�ص��فات اأخ��رى جتعل��ه مق�ص��داً 
لل�صياح والزوار من خمتلف اأنحاء العامل طوال ال�صنة«. 
واأ�ص��اف اأن��ه »يعت��رب اخلام���ض يف الع��امل يف جم��ال 

ال�صياحة العالجية«.
واأ�ص��ار اإىل اأن »امللتقى �صي�صلط ال�ص��وء على موا�صيع 
مهمة يف جمال التنمية ال�ص��ياحية يف الأردن تن�ص��جم 
ان�ص��جامًا وثيقًا مع ال�ص��رتاتيجية الوطنية لل�ص��ياحة 
لالأعوام 2021-2017، منها التحول نحو القت�صاد 
الأخ���رص والتوافق بني امل�ص��تجدات التجارية والواقع 
البيئ��ي وتاأث��ري ال�ص��ياحة عل��ى التن��وع احلي��وي، اإىل 
جان��ب الفوائ��د البيئي��ة والقت�ص��ادية م��ن ا�ص��تخدام 
الطاقة املتجددة يف قطاع ال�ص��ياحة، وبرامج احلوافز 
القت�ص��ادية ال�ص��ياحية للقط��اع اخلا���ض«. واأو�ص��ح 

مدي��ر »برنامج البيئة والتغ��ري املناخي« يف »برنامج 
الأمم املتحدة الإمنائي« ن�ص��ال العوران، اأن مو�صوع 
»القت�ص��اد الأخ���رص« و »ال�ص��ياحة اخل���رصاء« م��ن 
املوا�صيع التي يركز عليها الربنامج، اإذ نفذ على مدار 
ال�ص��نوات املا�ص��ية، ن�ص��اطات وم�ص��اريع بيئية عدة. 
واأ�ص��اف اأن »تنظي��م ه��ذا امللتقى يتزام��ن مع اخلطة 
ال�ص��رتاتيجية وبرنام��ج ال�رصاكة ب��ني منظمات الأمم 
املتحدة العامل��ة يف الأردن واحلكومة الأردنية والتي 
متتد خلم�ض �ص��نوات )2022-2018(، ومت ت�ص��مني 
ع��دد م��ن املوؤ�ص�ص��ات املرتبط��ة بتطوي��ر القت�ص��اد 
الأخ�رص يف �صكل عام وال�صياحة امل�صتدامة وال�صياحة 
البيئية يف الأردن يف �ص��كل خا�ض، م��ا يعك�ض اأهمية 
مو�ص��وع القت�ص��اد الأخ���رص«. ولف��ت اإىل اأن »ه��ذا 

امللتق��ى الأول �ص��يكون باك��ورة مللتقي��ات اأخ��رى«، 
موؤك��داً اأن »الربنامج ملتزم العمل يداً بيد مع احلكومة 
الأردني��ة لتطوي��ر القطاع��ات التنموية«. واأ�ص��اف اأن 
»توقي��ت انعق��اد امللتقى مه��م جداً للقطاع ال�ص��ياحي 
الأردين، اإذ مت اإع��الن ع��ام 2017 كع��ام لال�ص��تدامة 
يف القطاع ال�ص��ياحي«، مبينًا اأن »تنظيم امللتقى جاء 
ا�ص��تجابة للمتطلب��ات العاملي��ة والتفاق��ات الدولي��ة 
الت��ي وقع عليها الأردن يف جمال ال�ص��ياحة والبيئة«. 
ودعا القطاع ال�صياحي اإىل »القيام بتغيريات �صيا�صية 
وموؤ�ص�ص��ية عدة، ف�ص��اًل عن حتديث الإج��راءات الفنية 
عل��ى اأر���ض الواق��ع، والعم��ل عل��ى تن�ص��يق جملة من 
اللق��اءات الفني��ة جلمي��ع ���رصكاء العملي��ة ال�ص��ياحية 
على امل�ص��توى الوطني واإ�رصاكه��م يف عملية التخطيط 

ال�صياحي، والتفاق على اآليات جديدة ت�صمن ا�صتمرار 
التعاون يف اإجراء التدابري والإجراءات الالزمة لتحويل 
القطاع ال�صياحي اإىل قطاع م�صتدام«. ويهدف امللتقى 
الذي ي�ص��تمر لثالثة اأيام، اإىل تعريف امل�ص��اركني على 
اآليات حتول القطاع ال�صياحي اإىل اقت�صاد اأخ�رص، من 
خ��الل ثالثة حماور رئي�ص��ة وهي الط��الع على واقع 
ال�ص��ياحة احلايل، من خالل مناق�ص��ة الفر�ض املتاحة 
اأم��ام القطاع م�ص��تقباًل والتهديدات التي ت�ص��كل خطراً 
على هذا القطاع املهم، اإ�ص��افة اإىل مناق�صة الوجهات 
ال�ص��ياحية والوجهات امل�ص��تقبلية املحتملة والأدوات 
واآلي��ات التح��ول اإىل القت�ص��اد الأخ�رص. و�ص��تتناول 
جل�ص��ات امللتقى ق�ص��ايا حمورية ح��ول التحول نحو 
ال�ص��ياحة اخل���رصاء، وفه��م واق��ع القت�ص��اد احل��ايل 

ومفه��وم القت�ص��اد الأخ���رص لالأردن، ور�ص��م خريطة 
ال�ص��ياحة يف الأردن، والأبعاد املوؤ�ص�ص��ية والقانونية، 
وتطوير امل�ص��ارات البيئية اإ�ص��افة ملهارات الت�ص��ال 
وتنمي��ة القدرات يف التخطي��ط والإدارة. وياأتي تنظيم 
ه��ذا امللتق��ى �ص��من م���رصوع »دم��ج �ص��ون التن��وع 
احليوي يف تطوير القطاع ال�صياحي يف الأردن«، الذي 
ينفذه »برنامج الأمم املتحدة الإمنائي« بال�رصاكة مع 
موؤ�ص�ص��ات عدة، وبدعم من »مرفق البيئة العاملي« يف 
ثالث مناطق رئي�ص��ة ه��ي البرتا، حممي��ة رم وحممية 
دب��ني، به��دف دم��ج وتعزي��ز اأه��داف �ص��ون التن��وع 
احليوي يف برامج تطوير ال�ص��ياحة يف الأردن لت�صبح 
ج��زءاً حيوي��ًا م��ن عملي��ة تطوي��ر القط��اع ال�ص��ياحي 

وفر�صة تنموية على امل�صتوى الوطني واملحلي.

المؤتمر الوزاري اإلقليمي ألمن الطيران المدني 
ينطلق في شرم الشيخ

  ا�صت�ص��افت  مدينة �رصم ال�ص��يخ بدءاً من يوم ام�ض  ، اأعمال »املوؤمتر 
ال��وزاري الإقليمي لأمن الطريان املدين يف اإفريقيا وال�رصق الأو�ص��ط« 
حت��ت عنوان »اخلط��ة العاملية لأمن الطريان املدين« بح�ص��ور حواىل 
350 �صخ�ص��ية من وزراء النقل والطريان املدين وروؤ�ص��اء �ص��لطات 
الط��ريان امل��دين يف املنطق��ة، وروؤ�ص��اء وممثل��ي عدد م��ن املنظمات 

الدولية والإقليمية العاملة يف جمال الطريان.
ويناق���ض املوؤمتر اأمن الط��ريان العاملي والأخطار الت��ي يتعر�ض لها 
واحلاج��ات الأمنية وا�ص��تخدام و�ص��ائل تكنولوجي��ا عالية يف جمال 
املراقب��ة و�ُص��بل معاجلة م�ص��ائل اأمن الط��ريان والجت��اه نحو تبادل 
اخل��ربات واملعلومات وخط��ط العمل الإقليمية وال�صيا�ص��ات املرتبطة 
بتنفي��ذ اخلط��ة يف املنطق��ة. وح�رص املوؤمت��ر مديرو اأقالي��م »اإيكاو«: 
املدي��ر الإقليمي ملنطقة ال�رصق الأو�ص��ط واأفريقيا حممد خليفة رحمة 
واملدير الإقليمي ملنطقة �رصق وجنوب اإفريقيا باري كا�صامبو ومدير 

اإقليم غرب وو�صط اإفريقيا مام �صايت جالو.
وناق�ض املوؤمتر، الذي ي�ص��تمر 3 اأيام، نتائج اأعمال الدورة 

ال���39 للجمعية العمومية ل��� »اإيكاو« وعر�ض نتائج قرار 
جمل���ض الأم��ن رق��م 2309 ال��ذي يعد الأول م��ن نوعه 

حول الت�ص��دي للتهديدات الإرهابي��ة للطريان املدين، 
وذلك بعد �ص��نة من اعتماده، اإ�ص��افة اإىل اإعداد خطة 

عاملي��ة لأم��ن الط��ريان ومناق�ص��ة تطوي��ر املجال 
الأمني لقطاع الطريان والتحديات العاملية.

واأع��رب رئي�ض �ص��لطة الطريان امل��دين امل�رصي 
ع��ن  الفتتاحي��ة  كلمت��ه  يف  الع��دوي  ه��اين 

�ص��عادته باختي��ار م���رص ل�صت�ص��افة ه��ذا 
املوؤمت��ر املهم، موؤك��داً اأن »م�رص حري�ص��ة 

عل��ى اللتزام بكل املعاي��ري املتفق عليها 
من قبل الإيكاو بالتعاون مع املنظمات 

الدولي��ة، لتطوي��ر الإج��راءات الأمني��ة 
املتف��ق عليه��ا دولي��ًا، ورف��ع كفاءة 

العامل��ني يف منظوم��ة الأمن داخل 
مطاراتها«.

وتطرق الع��دوي اإىل ورقة العمل 
الت��ي طرحته��ا م���رص خ��الل 

»اأخط��ار  بعن��وان  املوؤمت��ر 
الإلكرتوني��ة  الهجم��ات 

وتاأثريها يف اأمن الطريان 
واجله��ود  امل��دين« 

للت�ص��دي  املبذول��ة 
الأم��ن  لتهدي��دات 

الإلكرتوين يف �صوء 
م��ا تو�ص��لت اإلي��ه 

ت  ا ء ح�ص��ا لإ ا
ارتف��اع  ح��ول 

الهجمات  عدد 
الإلكرتوني��ة 

قطاع  على 
لط��ريان  ا

يف  خ�صو�ص��ًا  اخل��ربات  لتب��ادل  اآلي��ة  اإن�ص��اء  درا�ص��ة  و���رصورة 
املجالت الأمني��ة وتقومي الأخطار الأمني��ة ومراقبة احلدود وتبادل 
التكنولوجي��ات احلديث��ة والتقني��ات املبتكرة التي تع��زز القدرة على 
الك�صف عن املتفجرات داخل املطارات، واملعاجلة الفورية لأي ثغرات 

اأو نقاط �صعف يف املطارات على امل�صتويني الإقليمي والدويل.
وتط��رق املوؤمتر اىل العمل على اإتاحة الفر�ص��ة لإج��راء حوار مفتوح 
بني الدول الأع�ص��اء يف منظم��ة »اإيكاو« واجله��ات املعنية يف قارة 
اأفريقيا ومنطقة ال�رصق الأو�ص��ط م��ن اأجل تقومي الأخطار الناجتة من 
العملي��ات الإرهابية التي ت�ص��كل خط��راً متزايداً على قط��اع الطريان 
امل��دين و�ص��بل مكافح��ة الإره��اب، اإىل جان��ب تب��ادل املعلوم��ات 
واخل��ربات الأمني��ة للتقلي��ل من الأخط��ار وجتاوز حتّديات ال�ص��المة 
ب��ني الدول. و�ص��يقدم بع�ض من ممثل��ي الهيئات واملنظم��ات الدولية 
والإقليمي��ة اأوراق عم��ل مل�ص��اريع اأمنية نفذت يف بع���ض من الدول، 
لتو�ص��يح الإيجابيات امل�صتخل�ص��ة من هذه التجارب لتطبيقها على 

امل�صتوى الأفريقي والعربي.
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