
 

بشأن القدرة على تتبع رحالت شركات  المعنية بقطاع الطيراناالتفاق بين الدول والمجموعات  حققااليكاو ت
 على الصعيد العالميالطيران 

بشأن تتبع خاص الجتماع اال ، بعد انتهاء أعمالمنظمة الطيران المدني الدولي (االيكاو) توصلت، ١٤/٥/٢٠١٤، ليامونتر
األعضاء وقطاع صناعة النقل الجوي الدولي  هاإلى توافق في اآلراء بين دولالعالمي، على الصعيد الرحالت الجوية للطائرات 

أو مقصدها على  هذه الرحالت ك بغض النظر عن موقع، وذللتتبع الرحالت الجويةعلى األمد القريب األولية إيالء بشأن 
كما حّدد هذا االجتماع إطارًا عامًا للجهود التي ستُبذل مستقبًال في هذا الصدد على األمدين المتوسط  المستوى العالمي.

 والبعيد.

االتحاد الدولي للنقل  معبالتنسيق معنية بتتبع الطائرات فرقة عمل ومن شأن اإلسهامات المقدمة من قطاع الطيران بواسطة 
 القريب. على األمدعلى تلبية احتياجات تتبع الرحالت الجوية ضمن إطار االيكاو أن تساعد ياتا) (األالجوي 

شركة الطيران طائرة تابعة لالحادثة التي تعرضت لها  تشكلبالقول: " أولومويا بينارد أليو السيدااليكاو مجلس عّلق رئيس و 
 ...غير مسبوق في مجال الطيران وها نحن نستجيب في هذا السياق بطريقة غير مسبوقة أيضا حدثاً  MH370ة الماليزية الرحل

منع وقوع الحوادث، لمعظم طاقاتنا ومواردنا تسخير أعمالنا المتعلقة بسالمة الرحالت الجوية بشكل منطقي على  ركزبينما تو 
 ".الطائرة المفقودينالبالغ مع أسر الركاب وطاقم  شعر بالتعاطففإن كل واحد منا في قطاع الطيران ي

تبع الرحالت الجوية فيما يتعلق بالعمليات التي تااليكاو في بلورة مفهوم ل بدأفرقة العمل التابعة لألياتا، ستأعمال وبالموازاة مع 
التي  والظروف سُترسل إليها البياناتتي البيانات الجديدة المتعلقة بتتبع الرحالت الجوية، وتحديد الجهات ال بادلكيفية تتشمل 

القواعد القياسية الدولية القائمة على في . وستبدأ منظمة الطيران التابعة لألمم المتحدة في النظر هذه البيانات تبادليتم فيها 
 ه.توسيع نطاق اعتماد تتبع الرحالت الجوية داخل نظام الطيران برمتّ  ضمان األداء، على سبيل األولوية، من أجل

الدول في سياق تنسيق جهودها المبذولة في مجال البحث واإلنقاذ عبر  االتحديات التي تواجهبهذا االجتماع أيضا  وأقرّ 
الممارسات العملية من أجل  اتباعجدوى المواظبة على ي واإلقليمي، مع التشديد على مجاالت المسؤولية على المستويين الوطن

وتقاسم الموارد بشأن الجهود المبذولة  أشواط كبيرةمن  قطعهقّر بالتعاون الدولي وما لية. كما أغرات اإلجرائية والتشغيتحديد الث
 .هذا إلى يومنا MH370 الرحلة الجوية في مجالي البحث واإلنقاذ بخصوص

 مفتاح كل شيء: "أن التعاون هو االجتماع أعقبتالتي  ندوة الصحفيةختام كلمته االستهاللية للبالقول في  أليو د السيدوشدّ 
عت على ووقّ  ألول مرةمنذ أن اجتمعت الدول  قائماً ظل هذا الواقع واستطرد قائال: "و  .نحققه في مجال النقل الجوي العالمي"

مضاعفة  سيما وقد باشرنا مسألة، وسيبقى األمر كذلك ١٩٤٤في عام مضت سبعة عقود  قبلاتفاقية الطيران المدني الدولي 
 ". ٢٠٣٠وقعة لعام تالم الجوية أحجام الحركة
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 مصادر معلومات للمحّررين:

 وثائق اجتماع تتبع الرحالت الجوية على الصعيد العالمي

 قائمة أسماء المشاركين في االجتماع

 لعالمية لسالمة الطيرانخطة االيكاو ا

 خطة االيكاو العالمية للمالحة الجوية

 اإلقليميةلوحات االيكاو اإللكترونية لتقديم التقارير 

 

 

 

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

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