
 

قاعدة في مؤتمر االيكاو الرفيع المستوى بشأن السالمة بوضع أوصت الدول 
 رحالتاللتتبع داء مبنية على األ قياسية جديدة

لتتبع  جديدة قياسية قاعدةباعتماد االيكاو في وقت سابق اليوم  في األعضاء الدول أوصت - ٢٠١٥فبراير  ٣مونتريـال، 
 ةالمعني ةاألمميالمنظمة في  مشاركاً  ٨٥٠ من أكثردارت فيما بين  مناقشاتوذلك خالل ، دقيقة ١٥الطائرات أثناء الرحلة كل 

 .٢٠١٥في المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة لعام بالطيران 
ه سيكون بمقدور أناألمر الذي مفاده  ،على كيفية التطبيقعلى األداء وليس  ةقائم المقترحة جديدةال قياسيةال قاعدةال هوهذ

 .لها ومخطط متاحة وٕاجراءات تقنياتمستخدمة ما تراه مناسبًا من  تطبيقها العالمية الطيران شركات
في هامة  أولى خطوة الجديدة القياسية القاعدة هذهكون تا بينارد أليو، قائًال: "سيو وقد علق رئيس مجلس االيكاو، الدكتور أولوم

نظام االيكاو العالمي لالستغاثة والسالمة الجوية  تنفيذو  ،العالمي على الصعيدت رحالال لتتبع الالزم األساس توفيرإطار 
(GADSS) قبل لدينا األعضاء دولال إلى اإرساله اآلنسيجري قائًال: "و الدكتور أليو واستطرد  ."المستقبل في شموالً  كثراأل 

 ."هذا العام خريف من مبكر وقت في مجلسال ها من جانباعتماد ونتوقع ،ابشأنهة رسميال ااتهتعليق على للحصول الشهر نهاية
 الخطوط ةلرح اختفاء إثر، وذلك (GADSS)لنظام التشغيلي  مفهومال إعدادعلى  ٢٠١٤قد عكفت االيكاو على مدى عام و 

الذي و على الصعيد العالمي  الرحالتتتبع متعدد التخصصات بشأن الخاص الجتماع حيث ُعقد اال ،MH370 الماليزية الجوية
 تتبعمن أجل  مستويات ةثالثعلى  نهج تباعالحادث. ويدعو هذا المفهوم إلى اذلك دعت إلى عقده االيكاو بعد فترة وجيزة من 

 .وحاالت االستغاثةالظروف الطبيعية وغير الطبيعية يغطي بحيث  الطويل، المدىعلى الصعيد العالمي على  الطائراترحالت 
طويل األجل لنظام المع المفهوم  اليوم المستوى رفيعال السالمة مؤتمرااليكاو في  اأوصت بهالتي  هذه القاعدة القياسيةتسق تو 

(GADSS) بغرض مساعدة وذلك  ،القاعدة القياسية اعتماد من وجيزة فترة بعدتدريبات إقليمية إلجراء تنسيق ال. وتعتزم االيكاو
سيناريوهات السلوك غير الطبيعي لبشكل متكامل  االستجابةوتعزيز قدرتها على  في أطرها التشغيلية هاراجالدول على إد

 .للطائرات أثناء الرحلة
 ،االيكاو جديدة تصدرهاقاعدة قياسية  أي تنفيذ لنجاح األهمية بالغعلى التنفيذ أمرًا  المساعدة"تشكل وقال الرئيس أليو مؤكدًا: 

ثم تابع قائًال: "ستقوم االيكاو أيضًا في المستقبل األطول أجًال  ،"أعمالنا في أساسية خطوةفإن هذه التدريبات تمثل  وبالتالي
إذا بتحديد المتطلبات وتدابير المساعدة الالزمة من أجل عمليات تتبع رحالت الطائرات التي يكتنفها سلوك غير اعتيادي أو 

. الجديدةقنيات الت على عتماداالٕامكانية و  الموقف تعقيد بسبب الوقت من اً مزيد تطلب، األمر الذي يفي حالة استغاثةكانت 
 هذه في حالياً  االيكاو، وتعمل (GADSS)نظام االيكاو العالمي لالستغاثة والسالمة الجوية م مفهو  معيتسق تمام االتساق ذلك و 

 الراديويةاللجنة الفنية لالتصاالت ومع  (EUROCAE) المنظمة األوروبية لمعدات الطيران المدنيمع  الوثيق بالتنسيق المجاالت
 ."(RTCA) ألغراض الطيران
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