
  

  منظمة الطیران المدني الدولي
 8220/8221-954 (514) 1+: الهاتف

   www.icao.int: الموقع على اإلنترنت

  نشرة صحفیة من االیكاو
  

 

  
 

COM 25/12  

حّسن السالمة ویحّد یُ س لین الجویینالمشغِّ  بشهادات جدیدٌ  إلكترونيٌّ  سجلٌ 
  من تكالیف تشغیل شركات الطیران ومن حاالت التأخیر

ا بالمعلومات إلكترونیا جدیدً  دیسمبر سجالً  ١سُتدّشن منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) في  - ٢٠١٢ نوفمبر ٢٩، مونتریال
  المشغلین الجویین. ومن شأن هذا السجل أن یحّسن سالمة الطیران ویقّلل من تكالیف تشغیل شركات الطیران.المتعلقة بشهادات 

لمعلومات المتاحة ورقیا على متن الطائرة، ستُتیح المزید والمعوِّضة لمفهوم حقیبة الطیران اإللكترونیة ل المجسِّدةوهذه األداة الجدیدة لالیكاو، 
ل الورق والتخفیف الحّد من استعما على مستوى البیئة والتكالیف بفضللمعلومات، وستفسح المجال لجني منافع من النجاعة في تحدیث ا

  لبیانات المتعلقة بالسالمة.سرعة أكبر في االّطالع على الُمفّتشین ل وستُتیحوزن الطائرة، 

ٕالى تحسین وقات التوّقف بالنسبة لشركات الطیران و تسریع أ شأنه أن یفضي إلى وتحسین سبل اّطالع المفتشین على هذه البیانات من
بالتعاون الوثیق مع التي بذلتها االیكاو نسیق التخطیط والتّ جهود ن من وقد استغرق إنجاز هذا المشروع سنتیْ  مة للركاب.الخدمات المقدّ 

  برمجیة. یاتا) ومع جامعة الصین للطیران المدني التي قامت بتطویر الأ( اتحاد النقل الجوي الدولي

یاتا) ألنحن نشعر باالمتنان التحاد النقل الجوي الدولي (اقائلة: " ،وصرحت السیدة نانسي غراهام، رئیسة إدارة المالحة الجویة باالیكاو
 ...حل عملي وفعال من حیث التكلفة بالنسبة للدول وللمشغلین الجویین إلىللمساعدة التي قدمها لنا من أجل تحدید هذه المسألة وتوصله 

السجل الجدید لشهادات المشغلین الجویین،  إلنجازبالمثل  للغایة وكذلك فان موارد وخبرات جامعة الطیران المدني بالصین كانت قیمة
  ."األولیة هذه على كافة أطراف المجتمع العالمي باالیكاو التدشینتعمیم مرحلة  إلىونحن نتطلع 

مرحلة انطالق العمل بالسجل ب عملیة إدخال البیانات دولة، في ١٩١الدول األعضاء في االیكاو، وعددها  دولة عضو من ١١تبدأ و 
  متاحا لجمیع األعضاء في المنظمة. ٢٠١٣ینایر  ١دیسمبر. وسیكون الّسجل اعتبارا من  ١اإللكتروني في 

ملیات والبنیة التحتیة باألیاتا قائال "أن سجل شهادات المشغلین وشدد السید غونتر ماتشنیق، كبیر نواب رئیس القسم المعني بالسالمة والع
فهو ال یخفض التكالیف اإلداریة لشركات الطیران وحسب بل یعمل على تحسین إدارة أحدث شهادات  –الجویین هو بمثابة مبادرة هامة 

ري لسجل شهادات المشغلین الجویین خطوة كبیرة التنفیذ الفو  ویمثل ... المشغلین الجویین والمواصفات التشغیلیة وٕامكانیة االطالع علیها
  ."من أجل إعمال االتساق والتوافق في متطلبات المشغلین األجانب، بما یؤدي في نهایة المطاف إلى تعزیز السالمة وكفاءة التشغیل

- ٣٠ –  

وكینیا ونیجیریا وجمهوریة كوریا  ا وآیسلنداوالبرازیل والكامیرون وكند أسترالیا: دول تدشین السجل االلكتروني لشهادات المشغلین الجویین
  وسنغافورة وجنوب أفریقیا واإلمارات العربیة المتحدة.

لتعزیز التطور اآلمن  ١٩٤٤منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أنشئت في عام 
وأمنه وكفاءته الطیران سالمة واألنظمة الالزمة لوضع القواعد  المنظمة تتولىو   أنحاء العالم.والمنظم للطیران المدني الدولي في شتى 

البالغ  األعضاء دولهابین  لتعاونمحفل ابمثابة  هيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  وانتظامه، 
  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١  عددها
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