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مخترع الصندوق األسود ورائد السالمة الجوية الدكتور ديفيد وارن ينال جائزة إدوارد وارنر
التي تمنحها اإليكاو لعام 2016

مونتريـال – 2016/9/28 ،قام رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) ،الدكتور أولومويا بينارد أليو ،مساء
أمس بمنح الدكتور األسترالي الراحل ديفيد رونالد دي ماي وارن جائزة إدوارد وارنر الحادية واألربعين ،التي تمثل أعلى وسام في
مجال الطيران المدني.
وجاء ذلك تقدي اًر من مجلس اإليكاو ومجتمع الطيران المدني الدولي لما قدمه الدكتور وارن من مساهمات بارزة في مجال
سالمة الطيران التي أصبحت ممكنة بفضل اختراعه مسجل الطيران األول المحمول على متن الطائرة ،أي الصندوق األسود.
وقد أقيم حفل تسليم الجائزة يوم افتتاح الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية لإليكاو التي تعقد كل ثالث سنوات ،وذلك
تحت أنظار مئات من كبار الشخصيات الدولية التي حضرت لتشاهد الرئيس أليو وهو يسلم الجائزة إلى ثالثة من أبناء الدكتور
وارن.
وشدد الرئيس أليوعلى "أن مسجل الطيران هو واحد من أكثر الموارد التي نعتمد عليها في تحسين سالمة الطيران" ،وأضاف
قائالً" :وأود أن أنوه هنا باالمتنان العميق الذي يستحقه الدكتور وارن لرؤيته والتزامه ومثابرته وكذا لمساهماته العظيمة في مجال
الطيران المدني الدولي".
خبير في وقود الطائرات النفاثة ضمن فريق خاص تم تأليفه لتحليل االنفجارات الجوية
وفي عام ُ ،1953عين الدكتور وارن
اً
الغامضة التي كانت تشهدها أول طائرة تجارية نفاثة ،وهي طائرة دي هافيالند كوميت .وخالل هذا العمل ،أدرك الدكتور وارن
مدى قيمة وجود تسجيل لما يجري على متن الطائرات قبل وقوع الحوادث بالنسبة إلى تحليالت السالمة بعد وقوع هذه الحوادث.
وبعد أن الحظ في اآلونة األخيرة عرض أحد أول المسجالت المصغرة في العالم في معرض تجاري ،بدأ يتخيل كيف يمكن
تكييف هذا الجهاز الستخدامه في الطائرات التجارية الحديثة ،وكيف يمكن في نهاية المطاف صنع أول نموذج إيضاحي منه.
وشدد الدكتور أليو قائالً" :مع أننا ندرك ونقدر اليوم جميعاً ما تحمله فكرة الدكتور وارن الملهمة من منافع في مجال السالمة،
فإن ابتكاره قوبل في البداية بالشك ،شأنه في ذلك شأن العديد من االبتكارات .غير أن الدكتور وارن ،تماشياً مع شغفه باالبتكار
والتزامه بالمساعدة في درء الحوادث وانقاذ األرواح ،ظل وفياً لفكرته التي تصب في صالح النقل الجوي وركابه الذين أصبحت
أعدادهم اليوم بالمليارات سنوياً".
ومع اعتماد ابتكار الدكتور وارن على نطاق واسع في العقود التي تلت ،أصبح يتمتع بمسيرة مهنية علمية شهيرة تميزت بالعديد
من شهادات التقدير والمكافآت الفخرية .ويبرز من بينها نيله وسام أستراليا برتبة ضابط في الشعبة العامة في أستراليا عام
 2002وجائزة لورانس هارغريف التي منحته إياها الجمعية الملكية للطيران في عام .2001

رئيس مجلس اإليكاو ،الدكتور أولومويا بينارد أليو يمنح الدكتور الراحل ديفيد رونالد دي ماي وارن جائزة إدوارد وارنر الحادية واألربعين
تقدي اًر لمساهماته البارزة في مجال سالمة الطيران.

موارد معلومات للمحررين
معلومات عن جائزة إدوارد وارنر التي تمنحها اإليكاو
سميت جائزة إدوارد وارنر التي تمنحها اإليكاو بهذا االسم تكريماً ألول رئيس لمجلس اإليكاو ،الدكتور إدوارد وارنر من الواليات المتحدة،
وتمنح هذه الجائزة مرة واحدة كل ثالث سنوات لفرد أو مؤسسة تقدي اًر لمساهماته أو مساهماتها البارزة في التنمية اآلمنة والمنظمة للنقل
الجوي المدني .يمكن االطالع على مزيد من المعلومات من خالل هذا الرابط.
معلومات عن مسجالت الطيران في مقصورة القيادة
تكمل التسجيالت الصوتية الواردة من مسجالت الصوت في مقصورة القيادة بيانات الطيران من خالل توفير التفاصيل المتعلقة بردود فعل
طاقم القيادة والمساعدة في تقييم مدى إمكانية أن تكون االتصاالت الالسلكية أو غيرها من المصادر الخارجية لتشتيت االنتباه عامالً في
وقوع حادث ما .وساعدت هذه البيانات المحققين في فهمهم لكيفية أداء الطائرات قبل وأثناء وقوع حادث أو واقعة ما ،إضافة إلى توفير
معلومات مفيدة لبرامج تحليل بيانات رحالت شركات الطيران.
معلومات عن اإليكاو
اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشئت في عام  1944لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في
شتى أنحاء العالم .وتتولى المنظمة وضع القواعد القياسية واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحماية البيئة ،من بين العديد من
األولويات األخرى .والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  191دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
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