
 

  

   MH370الرحلة الجویة  أثناءالمالیزیة الطائرة ختفاء الذكرى السنویة األولى لمأساة ا
في  MH370الرحلة  أثناءالطائرة المالیزیة اختفاء مأساة بمناسبة الذكرى السنویة األولى ل – ٦/٣/٢٠١٥، لیامونتر

تعاطفها مع أسر الركاب وطاقم عن منظمة الطیران المدني الدولي (اإلیكاو)  عربتُ غیر مسبوقة،  ظروفظل في  ٨/٣/٢٠١٤
المتواصل لجمیع الدول والوكاالت التي ال تزال تشارك في الجهود  ادعمهداد المفقودین، وعن ــالذین ال یزالون في عِ الطائرة 

  المبذولة للعثور على الضحایا.
عدد محدود من الحوادث، وٕان كانت  حیث لم یقع إالّ  الطیران سالمة في مجالالسنوات أفضل من ًا واحد ٢٠١٤عام  كانو 

ثغرات كبیرة یمكن أن تظهر في قد أبرزت بعد ذلك   MH17وٕاسقاط الطائرة  MH370المقترنة بالرحلة الجویة األخیرة األحداث 
جعل سالمة ركابنا على العمل على معالجة هذه الثغرات وسنواصل ًا ف أوساط الطیران حالیـــظل ظروف تشغیلیة نادرة. وتعكِ 

  أولویاتنا. أعلىوسالمة الطائرات 
أصدرت الدول الموقعة على اتفاقیة شیكاغو في اآلونة األخیرة ، MH370الرحلة الطائرة المالیزیة أثناء وعلى إثر اختفاء 

فبرایر  شهر في الرئیسيتوصیات جدیدة هامة خالل مؤتمر اإلیكاو الثاني الرفیع المستوى بشأن السالمة، الذي انعقد في مقرنا 
  من هذا العام.

 ویشمل ذلك ، )GADSS(النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في مجال الطیران المؤتمر باعتماد  ذلك وأوصى المشاركون في
شرط تتبعها كل لرحالت الجویة العادیة و في حالة ادقیقة  ١٥أثناء الرحلة كل  اتتتبع الطائر  قصیر األجل المتمثل فيالالهدف 
النظام العملیات الخاصة باستحداث مفهوم  ٢٠١٤خالل عام تم ة. و العادیرحالت الجویة غیر الو في حاالت االستغاثة دقیقة 

طائرة بل فریق العمل الذي أنشأته اإلیكاو مباشرة بعد اختفاء من قِ  )GADSS(العالمي لالستغاثة والسالمة في مجال الطیران 
وتطبیق األحكام المتعلقة  ٢٠١٦من عام ًا دقیقة اعتبار  ١٥كل تطبیق األحكام المتعلقة بتتبع الطائرات توقع یُ . و MH370الرحلة 

  .٢٠٢١من عام ًا اعتبار دقیقة كل بتتبع الطائرات 
األولیة  یتصل بها من ممارسات في مجالي المساعدةوما  ،هذه الشروط الجدیدة الخاصة بتتبع الطائراتتجدر اإلشارة إلى أن و 

للدول والمشغلین  رُسمتسأغسطس من هذا العام،  شهر بحلولصیغتها النهائیة اإلیكاو في  هاتضعأن  من المقرروالتي والتنفیذ، 
موقع إلنقاذ على تحدید االبحث و  العاملین في مجالن قدرة یحسفي تًا كثیر سهم تسكما  للمضي قدماً أوضح طریقًا الجویین 

  في مناطق نائیة.سقط الطائرات التي ت
، ألحداثالجمیع االستجابة ضرورة  MH370مسؤولو قطاع الطیران من حادثة الرحلة الجویة استخلصها التي س من الدرو و 

 MH370الرحلة الجویة طائرة اختفاء حادثة عندما یتعلق األمر بثقة الجمهور. و  ة الطیرانضمن شبك ،للغایةمنها النادرة  حتى
رّد فعل ومع ذلك اتسم الطیران العالمي، على مستوى في كل مائة ملیون رحلة جویة مرة واحدة  وماً عممن الحوادث التي تقع 

  .ى األولویاتقصأحظى بیاعتباره بتم التعامل معه و  يتعاونطابع االختفاء بحادث أوساطنا إزاء 
ونا كل األمل في أن دسالمة الطیران وبالتالي یح في مجالأولویاتنا األساسیة  تصدرالوفیات تو حوادث المسألة منع وقوع  تبقىو 

 باختفائهاالتي أحاطت البسات ـــمُ من ال استخالص الِعـــــبـر وبالتالي MH370العثور على الطائرة من المطاف  نتمكن في نهایة
  في المستقبل.الطائرات ما فیه مصلحة الركاب وأطقم وتسخیر ذلك لِ 
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