
  

  بشأن التتبع العالمي للرحالت الجویة لشركات الطیران ٢٠١٤أجتماع خاص في مایو  عن االیكاو ُتعلن

التابعة  MH 370منظمة الطیران المدني الدولي، أثناء استمرار البحث عن طائرة الرحلة الجویة  أعلنت ،٧/٤/٢٠١٤، لیامونتر
تطلب عقد اجتماع خاص لخبراء الدول وقطاع الطیران بشأن التتبع العالمي للرحالت الجویة  الشركة الطیران المالیزیة، أنه

   لشركات الطیران.

اجتماع  تنتهز فرصةأن االیكاو نارد ألیو، یولومویا بأدولي (االیكاو)، دكتور رئیس مجلس منظمة الطیران المدني ال وأشار
الزخم الراهن بشأن المداوالت المتعلقة بالقدرات المحددة للطائرات والقائمة على األقمار  إذكاءلمحاولة  ٢٠١٤مایو  ١٣و ١٢

  الصناعیة الالزمة للتنفیذ على الصعید العالمي لتتبع الرحالت الجویة في العالم أجمع.

 دوائرالقلق بالنسبة لالیكاو ولسائر أي أرواح ُیشّكل دائمًا شدید  وخسارةطائرة ألیو كلمته قائًال: "إن ُفقدان  الرئیس استهلّ ولقد 
على  من األمور العصیبة MH 370لرحلة الجویة التي أحاطت باالظروف غیر المسبوقة وغیر المعتادة  وُتعدالنقل الجوي... 

هو أمر في غایة الصعوبة بالنسبة  شافیة، وٕان االفتقار إلى توفیر أجوبة المدني لطیرانلمسؤولي اوجه الخصوص بالنسبة 
  ."لهذا الحادث أكملمن تفسیر  شيءقبل كل هذه األسر ستستفید و سر الضحایا. أل

 (ULBs)االیكاو مؤخرًا، في مجاالت ذات صلة من أعمالها، إرشادات جدیدة بشأن منارات تحدید الموقع تحت الماء  سّنتولقد 
. ویواصل فریق خبرائها المتعلق بمسجالت الطیران استعراض سبل جدیدة للتعجیل ٢٠١٨التي ستدخل حیز التنفیذ في عام 

رسال اآللي لبیانات الطیران، وستقوم وكالة األمم المتحدة واإل قابلة للنشرت طیران بتحدید مواقع الحوادث، بما فیها مسجال
وثائق السفر فضًال عن شروط نقل ءات الهویة و ى أعمالها المتصلة بأمن الطیران وٕادارة إجراكذلك باستعراض أي تأثیرات عل

  بطاریات اللیثیوم.

أن هذه مشیرًا إلى  ،وأسرهم بشأن ضحایا حوادث الطائراتالجدیدة إلى سیاسة االیكاو  االنتباه أیضاً  ألیو الرئیس واسترعى
ة الخدمات والمعلومات الالزمة. بكاف وأقاربهم الركاب المتضررینتزوید  علىتشجیع دول االیكاو األعضاء  السیاسة تهدف إلى
التعاون الرفیعة من  مستویاتالب برحّ یُ  االیكاو سُتقدم المساعدة الفنیة لمالیزیا أثناء تحقیقاتها القائمة، وأنهوأعرب عن أن 
  .التي شاهدها العالم على أثر اختفاء الطائرة على الصعید الدولي والموارد واإلسهام بالعاملین

كامل  تعمل على تذكیرقائًال: "ومهما سعینا إلى توفیر شبكة نقل جوي مأمونة وآمنة، إال أن هذه األنواع من الحوادث  وشّدد
بذل المزید من الجهود، وأن أي حل ال ُیشكل سببًا على اإلطالق للتوقف عن الُمضي في إدخال  دوماً  قطاعنا أنه ینبغي علینا

رحلة جویة إدارة مأمونة وآمنة  ١٠٠ ٠٠٠ُیدیر كل یوم اكثر من ام النقل الجوي العالمي أن نظالتحسینات في هذا المجال... و 
فقد نواصل العمل معًا بهذه الطریقة  إذْ ننا أ من التعاون الدائم. وٕانني لعلى ثقةونحن نحقق ذلك أساسًا من خالل االلتزام الثابت و 

، فضًال عن التأكد من معرفة كیفیة فقدان هذه فة مصیر أقاربهملمعر   المتضررةسر من مساعدة األ في نهایة المطاف نتمكن
 الطائرة وسبب ذلك."
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  مصادر معلومات للمحّررین:

http://www.icao.int/safety/State%20of%20Global%20Aviation%20Safety/Forms/AllItems.aspx   العالمي: عن حالة سالمة الطیران ٢٠١٣تقریر االیكاو لعام  

     http://www.icao.int/publications/Documents/9750_4ed_en.pdf :٢٠١٣لعام  لمالحة الجویةلالعالمیة  خطة االیكاو
 

تعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران ل ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال
ئة، وذلك ضمن العدید من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البی

  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١ا األولویات األخرى. وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عدده
 

  
  للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى االتصال بالجهات التالیة:

  
  سو آن راباتونيالسیدة      السید أنثوني فیلبین

  الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت   رئیس 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/State%20of%20Global%20Aviation%20Safety/Forms/AllItems.aspx
http://www.icao.int/publications/Documents/9750_4ed_en.pdf
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