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 43الرقم: 

 خيارات تتبع الطائراتتناقش  الطيران صناعة

 ادفريق هد حتحتلقع أن يقلم( أنإيدحتد)دلنقل ادجلي حتادد اددلد  االأكد  -( قطر -)الدوحة  4103يونيو  4

حتحتبع آديدت خيدرات حتعزيز يضمن مشرلع بلضع ادلمسدت ادنهدئية على حتحتبع ادطدئرات ب ادمكلف ادعددم 

 سبحتمبرشهر ف  لذدك  ،(إيكدلمنظمة ادطيران ادمدن  اددلد  )لحتقديمه إدى  على مسحتلى ادعددم،ادطدئرات 

 .ادجدري عرضه على ادصندعة قبل نهدية ادعدملمن ثم  ادمقبل،

حتادد اال، أعلن (MH370رالة شركة ادخطلط ادجلية ادمدديزية ادحت  حتامل ادرقم )اخحتفدء لف  أعقدب 

ادمحتعلقة حتلصيدت لصيدغة ادلضع حتحتلدى دمن ادقطدع، إلنشدء فرقة عمل  خططدلنقل ادجلي عن اددلد  

عن حتأسيس اإلعالن حتم فيه االدحتزام ف  لقت لصدر هذا . على مسحتلى ادعددمطيران ادحتحتبع آديدت حتاسين ب

لحتلجه االحتادد اددلد  دلنقل . 4102ادجدري عدم ادنهدية ادحت  يحتلقع دهد أن حتكلن جدهزة ف  عمل ادفرقة 

مخحتلف ف   ادرئيسية ذات ادصلة األطرافلمنظمة ادطيران ادمدن  اددلد  )إيكدل( ادجلي بدددعلة إدى 

دفريق هذا اعقد االجحتمدع األلل دايث  ادفريق ادمكلف بحتحتبع ادطدئرات،صندعة ادطيران دلمشدركة ف  أرجدء 

 .4102 ادمدض  مديل 01يلم 

منظمة ادطيران ادمدن  اددلد  )إيكدل(  ت، عقداالحتادد اددلد  دلنقل ادجليمع بددحتعدلن  دكن لمن جدنب آخر

 01ل  04  يلم دلراالت ادجلية  ادعددمحتحتبع حتم خالده مندقشة مسأدة اد خدصد  محتعدد ادحتخصصدت د  اجحتمدع

منظمة ادطيران ادمدن  اددلد  )إيكدل( حتاقيق اجحتمدع ادحت  حتمخض عنهد نحتدئج بين اد. لكدن من ادمدض  مديل

 ألدلية حتحتبع راالت ادطيران اللقطدع صندعة ادنقل ادجلي اددلد  لحتلافق ف  اآلراء بين اددلل األعضدء 

ادنظر ف  ادمعديير  سحتبدأ منظمة ادطيران ادمدن  اددلد  أيضد  لبدإلضدفة إدى ذدك، . على ادمدى ادقريب

بحتبن  شركدت ادطيران قيدم ضمدن لذدك من أجل دأللدلية، أن حتاظى بداء، على اددلدية ادمسحتندة إدى األ

 لطيران.خدص دنظدم  من خالل ادراالت ادجليةحتحتبع آديدت د

 اسحتطالعإلجراء دلنقل ادجلي سليد  ف  ادلقت ادراهن حتادد اددلد  االحتعمل منظمة ادطيران ادمدن  اددلد  لل

على مدى األشهر ادقليلة ادقددمة، ل. ادممكنة حتاديد ادخيدرات  يشمل شركدت ادبيع من أجل مشدركحتهد ف

لضع مجملعة من ادحتلصيدت ادقدئمة على األداء ادمكلف بحتحتبع ادطدئرات ب ادعددم  يقلم ادفريقسلف 

عدد من ادخيدرات ادحت  ااحتمدل طرح  دراالت ادطيران ادعددمية، مد قد يعن حتحتبع اد أفضل آديدتدضمدن 

. لسيحتم حتطلير هذه ادحتلصيدت من خالل حتقييم ادمنحتجدت لادخدمدت ادنظر فيهدشركدت ادطيران ديمكن 

 ،علاملادعديد من اددمعديير ماددة، بمد ف  ذدك  ادطدئرات ادحتجدرية لفقد  راالت حتسحتخدم دحتعقب ادحت  ادمحتداة 



 ريق ادمكلف بحتحتبع ادطدئراتسيقلم ادفبدإلضدفة إدى ذدك، للادحتكلفة.  لاألمنمثل معديير األداء لادحتغطية 

 أي نظدم حتاقيقه.ادحت  يحتعين على حتاديد اداد األدنى من محتطلبدت األداء ب

منظمة ادطيران ادمدن  دلنقل ادجلي لحتادد اددلد  االممثلين من  ليضم ادفريق ادمكلف بحتحتبع ادطدئرات

، لادمايط ادهددئ آسيدة شركدت ادطيران ف  منطقرابطة ل االحتادد االمريك  دشركدت ادطيرانل اددلد  

مجلس ادحتنسيق اددلد  دجمعيدت للمنظمة خدمدت ادمالاة ادجلية ادمدنية، لمؤسسة سالمة ادطيران، 

شركة ل، ادعدملين ف  شركدت ادطيرانلاالحتادد اددلد  دجمعيدت ادطيدرين  ،صندعدت ادفضدء لادطيران

" بلمبدردييه إيرلسبيسلشركة "، Airbus SAS سدس"إيربدص لشركة "بلينغ دلطدئرات ادحتجدرية، 

Bombardier Aerospace مبراير"إ شركةل "Embraer لطيران ادحتجدري.د 

ندئب األلل دلرئيس دشؤلن ادسالمة لعمليدت ادطيران ف  االحتادد اددلد  دلنقل ادجلي: ادلقدل كيفن هيدت، 

 حتندلاجهعدم ملحتأكد من د بحتهدمل سليد  انطالقد  من رغحتعادطيران "إن جميع األطراف ذات ادصلة بصندعة 

اددلل من فيه حتعمل  . لف  ادلقت ادذيبطريقة مفدجئة لغريبة حتخحتف  معهد إادى ادطدئراتاددة أخرى د

هذه ادصندعة فإن خالل منظمة ادطيران ادمدن  اددلد  دلضع لحتنفيذ ادمعديير ادعددمية على أسدس األداء، 

  ".ادبدء بحتطبيقهد ف  ادلقت ادراهنشركدت ادطيران د  يمكن ادحتلصيدت ادحتف   دلمض  قدمد  حتبدي ادحتزامد  

 * * * النهاية * * *

 :مع ادجهة ادحتدديةدمزيد من ادمعللمدت، يرجى االحتصدل دلاصلل على ا

 ادحتجدريةحتصدالت اال

 906 48 448 974+: هدحتف -دالجحتمدع ادسنلي ادعدم ادمركز اإلعالم  

  corpcomms@iata.orgادبريد اإلدكحترلن : 

 مالحظات للمحررين:

 من اركة ف  ادمئة  42مجحتمعة حتشكل  ،شركة طيران 421دلنقل ادجلي )إيدحتد( مد يقرب من حتادد اددلد  يمثل اال

 ادنقل ادجلي ادعددمية.

 ادفريق ادعددم  دحتحتبع راالت ادطيران، يمكن االطالع على ملف بنسق دمزيد من ادمعللمدت عن دلاصلل على ا

PDF . 

  على ادرابط ند محتدبعحتيمكنكhttp://twitter.com/iata2press  خصيصد  ادملجهة دلاصلل على األخبدر 

حتعلقة بدالجحتمدع ادسنلي ادعدم من خالل ادلسم: ادممحتدبعة األخبدر  كمد يمكن دلمهحتميندلسدئل اإلعالم. 

#IATAAGM 

  من خالل ادملقع اإلدكحترلن : ، االجحتمدع ادسنلي ادعدملسدئل االعالم من ادخدصة بادمزيد من ادملارد يلجد

news-www.iata.org/agm. 
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