
 

 المالحة الجويةو سالمة ال لتقديم معلوماتجديدة أدوات علن عن تيكاو اال

اليوم،  األول تقرير المالحة الجوية إصدار عنمنظمة الطيران المدني الدولي (االيكاو) أعلنت  – ٥/٥/٢٠١٤ مونتريال
المنظمة لتحسين الشفافية والمساءلة  التي أعدتها االنترنت"البيانية على شبكة  الجداولمن "ة جديد مجموعةب وسيكون مصحوباً 

 .المالحة الجوية وتنفيذها في جميع أقاليم االيكاوو سالمة الأداء  بشأن

 التقرير تضمن. ويسنوياً نشر ، وكالهما يُ الجويةسالمة االيكاو لللتقرير الجديد هو منشور شقيق  لمالحة الجويةااليكاو ل تقريرو
النزول و  وعمليات الصعود )PNB( األداءالمالحة القائمة على تنفيذ إجراءات التقدم المحرز في  بشأنالنتائج العالمية واإلقليمية 

أمثلة على أفضل الممارسات مع ، )AIM(وٕادارة معلومات الطيران  )ATFM(ٕادارة تدفق الحركة الجوية و  )CCO/CDO(المستمر 
 .العالمية في جميع المجاالت

على  سُتعرض ، والتي"االنترنتالبيانية على شبكة  الجداول"صدار إ بدء عن االيكاو أيضا، أعلنت بذلك وفي خطوة ذات صلة
في  آخر المعلوماتلتوفير  المتغيرةالبيانات  الجداولهذه  عرضوستُ . للمنظمةالسبعة  قليميةاإلمكاتب لالمواقع اإللكترونية ل

أي  فيما يخص الطيران صناعةالدول و محلي ومساعدة على الصعيد الكفاءة السالمة و أداء المؤشرات  بشأنالوقت الحقيقي 
 .تعديالت تكتيكية الزمة لبرامج العمل االستراتيجية

تساعدنا إلى  الفعالة الرصد واإلبالغ أنشطةن إ" لهابقو  ، على ذلكوشددت مديرة إدارة المالحة الجوية لاليكاو، نانسي غراهام
مثل برنامج  ،مبادرات تعاونية هادفةالبدء في تنفيذ  علىالعملية، مما يساعد في نهاية المطاف ولويات األحد كبير في تحديد 

في هذه المجاالت، االيكاو بيانات نا هو االستفادة من "هدفنا ه وأضافت قائلة ."كبير نجاحب الذي تكللااليكاو لسالمة المدارج 
 ."التحليل وتحديد االتجاهاتعمليات بالبيانات  اإلضافة إلى هذهعلى الفور، ثم  لعالم الطيران وتوفيرها

األولويات  على مستوىلها اعمأفي إدارة  تساعد االيكاوأن  االنترنتالبيانية على شبكة  الجداولو  الجديدة التقاريرمن شأن و 
 .والتي أّيدتها الجمعية العمومية لاليكاو في دورتها المنصرمة سالمة والمالحة الجويةللالعالمية  هاواألهداف المحددة في خطط

على موقع  مجاناً السنوي  "لمالحة الجويةاتقرير والطبعة األولى من " ٢٠١٤لاليكاو لعام  "لسالمةاتقرير " ويمكن االطالع على
 .لكترونياليكاو اإلا
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 :لمعلوماتمتنوعة لمصادر 

 http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_2014%20Safety%20Report_final_02042014_web.pdf :٢٠١٤تقرير االيكاو بشأن السالمة لعام 

 Report.aspx-Navigation-http://www.icao.int/airnavigation/Pages/Air: ٢٠١٤المالحة الجوية لعام  تقرير االيكاو بشأن

 http://www.icao.int/publications/Documents/10004_cons_en.pdf: خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيران

 http://www.icao.int/publications/Documents/9750_cons_en.pdf :العالمية للمالحة الجوية خطة االيكاو

 Targets.aspx-http://www.icao.int/safety/Pages/Regional االنترنت: شبكة على البيانية الجداول

 

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام يكاومنظمة الطيران المدني الدولي (اال
المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البيئة، وذلك ضمن العديد من وتتولى  المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩١وهي بمثابة محفل التعاون بين دولها المتعاقدة البالغ عددها  األولويات األخرى.

 
 

 ُيرجى االتصال بالجهات التالية:للحصول على المزيد من المعلومات 
 سو آن راباتونيالسيدة    السيد أنثوني فيلبين

 الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت  رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int  srapattoni@icao.int 

 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢١  هاتف المكتب:   +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠ هاتف المكتب:
 +١) ٥١٤( ٢١٢-١٠٥١ الهاتف المحمول:  +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦ الهاتف المحمول:

 

http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_2014%20Safety%20Report_final_02042014_web.pdf
http://www.icao.int/airnavigation/Pages/Air-Navigation-Report.aspx
http://www.icao.int/publications/Documents/10004_cons_en.pdf
http://www.icao.int/publications/Documents/9750_cons_en.pdf
http://www.icao.int/safety/Pages/Regional-Targets.aspx
mailto:aphilbin@icao.int
mailto:aphilbin@icao.int

