
  

 مقاعدتتعلق بجدیدة قدم توصیات یُ االیكاو  صادر عن دلیل
  اتألطفال على متن الطائر ل ةصاألمان المخص

أمان  مقاعداستخدام تتمثل أسلم الطرق لتأمین حیاة الرّضع واألطفال على متن الطائرة في  – ٢٥/٨/٢٠١٥، لیامونتر
رّضع واألطفال، وذلك في باحتیاجات التو  محددةعد امقعلى  وضعهاویتم ، الدول تكون معتمدة من جانببحیث ألطفال ل

دلیل  بعنوان (االیكاو)الدولي منظمة الطیران المدني وثیقة شرت في اآلونة األخیرة في إلى المواد اإلرشادیة التي نُ  استناداً 
  .)Doc 10049( ألطفالاألمان المخصصة ل مقاعداعتماد واستخدام 

ستخدام الالمطلوبة  اتلموافقمنح الالالزمة جراءات اإللوائح و ال إعدادعلى لدول ا ساعدتُ ویتضمن دلیل اإلیكاو الجدید إرشادات 
 اتعلى متن الطائر  التي یمكن استخدامها مقاعدالتحدید  عندرشادات للمشغلین إ تیح هذا الدلیل أیضاً ویُ األطفال.  مقاعد

التغییرات مختلف  لتنظیمتوجیهیة الرشادات فضًال عن اإلفي هذا الشأن موصى بها اللسیاسات واإلجراءات والبرامج التدریبیة وا
  الطائرات التابعة لهم.متن  مقاعدالاستخدام من  هممّكنبما یُ  ى هؤالء المشغلیننظم إدارة السالمة لد المطلوبة في

 من العوامل واحداً  لمقاعد األمانُیشكل االستخدام السلیم قائًال: " ،بینارد ألیو ارئیس مجلس االیكاو، السید أولوموی دشدّ و 
رضیع أو طفل، ال سیما أثناء زیادة السرعة  حركة عملیاً  ادقیّ أن یُ . وال یمكن للوالدین نجاة من الحوادثساسیة والهامة للاأل
األطفال  مقاعد إنضى یقول: "مو  ٕابطائها بشكل مفاجئ أو حدوث اضطرابات غیر متوقعة أو حاّدة أو عند وقوع اصطدام"،و 
 ".یستخدمون أحزمة األمانالكبار الذین لركاب لبنفس المستوى المتاح من السالمة  قدرًا كافیاً تیح للرّضع واألطفال تُ 

م إرشادات قدتُ هي األطفال على المستوى العالمي و  مقاعداستخدام  عملیة التوسع في ریسّ أن تُ  )Doc 10049(ومن شأن الوثیقة 
    باتفاقیة الطیران المدني الدولي.في الملحق السادس  النحو الوارد على واألحزمةالمقاعد  عن الشروط الواجب توافرها في هذه

خبراء من هیئات الطیران ال آراء راعيالتي تُ  التوصیات الجدیدةهذه  "اتمجموعة االیكاو لسالمة مقصورة الطائر "وقد أعّدت 
األحكام مجموعة دولیة. وتم بعد ذلك تقدیم المنظمات الالمدني وشركات الطیران ومصنعي الطائرات ومؤسسات التدریب و 

خبراء في هذا المجال باقي الالحصول على تعلیقات  هدفب المعنیین اآلخرین لنظراءا من جانب لها عمقتإلجراء استعراض م
  ها.  األخذ بو 
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