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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 

 اللجنة الفنية
  سالمة المدارج  :من جدول األعمال ٣٠ البند
 المالحة الجويةالتي تخص  هاممارساتوالمستمرة سياسات االيكاو بومنقح د بيان موحإعداد   :من جدول األعمال ٤٤ البند

  على وجه التحديد

  سالمة المدارج
في األعضاء األخرى من الدول و ١من بلجيكا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه دمةمقورقة (

  ))يوروكنترول(المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية من و ٢اللجنة األوروبية للطيران المدني

  التنفيذي الموجز
أكبر التحديات التي أحد سالمة المدارج ما فتئت تمثل "بأن  ٢٠١٠يسلم إعالن مؤتمر االيكاو الرفيع المستوى بشأن السالمة لعام 

تحسين سالمة المدارج، توفر حاالت خطيرة تم فيها اقتحام المدارج جـرت  في ورغم التقدم الهام الذي أحرز ". يواجهها الطيران
وعالوة على ذلك، لم يحـدث أي  . الم دليال واضحا على أنها تظل مسألة خطيرة بالنسبة إلى السالمةحديثا في أوروبا وعبر الع

انخفاض هام في معدل حوادث اقتحام المدارج ألكثر من عشرين سنة وقد دعت الدراسات الحديثة لحاالت اقتحام المدارج إلـى  
ن االيكاو أن تتولى مرة أخرى القيادة في بدء وزيادة االهتمام بتدابير وبالتالي يطلب م. اتخاذ تدابير مالئمة لمعالجة هذه المشكلة

  . الوقاية المالئمة واستراتيجيات الحد من المخاطر فيما يتعلق بسالمة المدارج
  : القيام بما يليإلى الجمعية العمومية  تدعى: المطلوب اإلجراء

 المدارج والخروج عنها؛ حاالت اقتحام الحاجة إلى استجابة عالمية إزاء الدرجة العالية من الخطر الماثلة في على أن تتفق   )أ 
ايجاد و ،تدابير مالئمة للوقاية من المخاطر، ووضع المجلس القيام بمبادرة عالمية لزيادة االهتمام بهذا الخطرن مطلب أن ت  )ب 

 لحلول الممكنة؛لعالمي  إدراك
الناتجة عن  العالميهتمام توصيات السالمة المتاحة ذات االكل المتاح لديها من على إبالغ االيكاو ب المتعاقدة الدول حثأن ت  )ج 

 ؛الحوادث المرتبطة بالمدارج والوقائع الخطيرة
ذات المستفادة الدروس تلك ولغيرها من المتاحة السالمة شر على نطاق واسع لتوصيات أن يكفل الن إلى المجلسطلب أن ت  )د 

 وأفضل الممارسات للتخفيف من المخاطر؛ ،والمشورة ،والخبرة التشغيلية ،الصلة
ومعالجـة  جمع نظام بها كجزء من نذر المتصلة على رصد األحداث المتعلقة بسالمة المدارج وال المتعاقدةالدول  حثأن ت  )ه

للبرنامج العالمي  مرتسخاصة كجزء من نهج الرصد الم ،وإبالغ االيكاوة لديها سالمالبيانات السالمة القائم في إطار برامج 
التي تعتبرها هذه الـدول ذات أهميـة   المتعلقة بسالمة المدارج ذات الصلة والمعلومات بيانات الو ،لتدقيق مراقبة السالمة

  عالمية بالنسبة لمجتمع الطيران؛
ونهـج  للسالمة ، مع نضج برنامج الدولة أن يركزرصد األحداث ذات الصلة بسالمة المدارج وأن يإلى المجلس  طلبأن ت  )و

  ؛سالمة المدارجاستجابة لما يتم كشفه من أوجه النقص في الرصد المستمر، على أنشطة نهج الرصد المستمر باعتباره 

                                                        
الجمهورية التشيكية، الدانمرك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، ايرلندا، ايطاليا، التفيا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص،    ١

 .، مالطة، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد والمملكة المتحدةغليتوانيا، لكسمبر
لدوفا، سان مارينو، ووسنة والهرسك، كرواتيا، جورجيا، أيسلندا، موناكو، الجبل األسود، النرويج، جمهورية مأرمينيا، أذربيجان، البألبانيا،    ٢

 .صربيا، سويسرا، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تركيا وأوكرانيا
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لتحسين تدابير سالمة المدارج اإلجراءات والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة على اتخاذ مزيد من  لمتعاقدةالدول ا حثتأن   )ز
ذات فاعلـة  الجهـات  كل الوإشراك بما في ذلك تنفيذ إدارة السالمة في المطارات من وجهة نظر مشتركة بين المنظمات 

  ؛الصلة
خدمـة  تقـديم  بطريقة منسقة ضمانا لشروط الخاصة بتكنولوجيات سالمة المدارج الإعداد  أن يكفلإلى المجلس  طلبتأن   )ح

  زدواجية الجهود؛ال امستخدمي المطارات وللتشغيل المشترك وتفاديإلى متسقة على المستوى العالمي 
ليغطي عمليات المطارات مـع تحسـين سـالمة     ١٣-٣٦قرار الجمعية العمومية ل) ع( المرفقمسألة توسيع نطاق  دراسة  )ط

  .أولويةالتي أصبحت المدارج 
األهداف 

  : اإلستراتيجية
يسفر عـن  أنه  إذ) حسين سالمة الطيران المدني العالميت( Aورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجي ترتبط 
 .جالمدارسالمة تحسين 

 .ال شيء  :اآلثار المالية

  Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007)  :المراجع
Doc 9870, Manual on the Prevention of Runway Incursions  

 قدمةالم - ١

تحت ، بما في ذلك المبادرات المتخذة ٢٠٠١عالمي منذ عام المستوى العلى مختلفة رغم البدء في مبادرات  ١- ١
مؤتمر  فيوتم التسليم بهذا أيضا ". تواجه الطيرانالكبرى التي التحديات أحد الزالت سالمة المدارج تمثل "رعاية االيكاو، 

 . ٢٠١٠٣عام لكاو الرفيع المستوى بشأن السالمة اليا

المدارج  قتحاممنظور مشترك بين المنظمات عند حاالت اأنه ال بد من اعتماد الحديثة خبرة الطيران تبين و ٢- ١
 . بما في ذلك تنفيذ إدارة السالمة في المطارات مع إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة ،وحاالت الخروج عنها

حاالت  رمخاطالورقة إلى قيام االيكاو باتخاذ مبادرة عالمية بصفة استباقية لزيادة االهتمام بوتدعو هذه  ٣- ١
حلول الممكنة مع دعم للعالمي ايجاد إدراك وإعداد تدابير مالئمة للوقاية من المخاطر و، المدارج والخروج عنهااقتحام 

 .ذوي الصلة ضافة إلى جميع أصحاب المصلحة اآلخرينإ ،الدول المتعاقدة والمنظمات اإلقليمية والدولية من ومساعدة

  ٤المدارج حاالت اقتحام –المدارج  سالمة - ٢

في مجال سالمة المدارج، والتي تدعمها الدول المتعاقدة والمنظمات  يعن أنشطة االيكاو في الماض تنتج ١- ٢
ورغم هذه األعمال الممتازة، . عدة مبادرات عالجت الكثير من المسائل المرتبطة بسالمة المدارج ،الدولية والصناعة

 اقتحامالوقاية من حدوث حاالت بالواضح أن االهتمام  نة، ومحاالت تفادي الحوادث في اللحظة األخيرة مستمرزال ت ال
إزاء الدرجة العالية من الخطر الماثلة في حاالت  ةعالمي يةوهذا األمر يحتاج إلى استجابة إستراتيج. آخذ في الفتورالمدارج 
 .دارجماقتحام ال

ن طريق عدد من عل الممارسات ضأف بادلوت ةعيولتااليكاو مبادرة تهدف إلى ا تد، قا٢٠٠٣في عام و ٢- ٢
إال . بالمشكلةام هتمتقدما كبيرا في زيادة اال خاصة وأحدثتبصورة هذه الحلقات الدراسية فعالة كانت و .الحلقات الدراسية

والدول األعضاء فيها وأصحاب وم االيكاو قعليها، يلزم أن ت امستويات من السالمة الممكنة وحفاظالعلى أل اأنه، تحقيق
 . باتخاذ إجراءات مركزةمجددا الصلة اآلخرون  والمصلحة ذو

. من االيكاو االضطالع بالدور الرائد في هذا المجال اجدديطلب مالعالمي للطيران، إلى الطابع نظرا و ٣- ٢
المدارج مما سيحسن التزام  اقتحاممثل هذه المبادرة هي زيادة االهتمام بتدابير الوقاية من لوستكون األهداف الواضحة 

                                                        
 .١-١٩من البند) ٢() د(، الفقرة الفرعية ٣/٣، االستنتاج ٢٠١٠المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة لعام    ٣
٤   المدارج واألخطاء المترتبة عن الخلط في استخدام المدارجاقتحام حاالت فهم أنها تشمل ينبغي أن ي. 
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أفضل طوير توتبادل المعلومات بشأن المستفادة الدروس ك تشارإلى االيكاو واإلبالغ يحسن و ،الدول بأحكام االيكاو
 .الممارسات

سائل البصرية المساعدة ومن التكنولوجيات، التطوير عمل على نطاق عالمي لأيضا بضطالع وقد تم اال ٤- ٢
، ١٤أحكام الملحق  تحديثم باألنشطة الجارية لوبينما يسلّ. هاحدت والتخفيف من المدارجاقتحام وغيرها، لمنع وقوع حاالت 

لضمان خدمة متسقة على المستوى العالمي لمستخدمي المطارات وتحقيق فمن األساسي أن تنسق االيكاو هذه التطورات 
بعض التكنولوجيات الجديدة في الواليات ب ارخذ مؤخوقد ركز األ. تشغيل المشترك وتفادي ازدواجية الجهودة لليقابلال

وضع أن يكون الهدف هو وينبغي . هذا النهج العالمي المنسقمثل على ضرورة اعتماد  تشديدالة وأوروبا المتحدة األمريكي
التي يمكن دعم التكنولوجيات القابلة للتشغيل المشترك توس. لتنفيذ متسق لشبكات سالمة المدارج عبر العالم موحدةمتطلبات 

) التفاعل بين الطائرة وبيئتها مطلوبايكون ما خاصة حيث(مثل هذا التنفيذ إلى حد كبير استخدامها على نطاق عالمي 
أو التي سيتم  ،لتطوير نظم تفادي التصادم التي تستخدم على نطاق واسع في الطائرات ةستخدمالممع العملية والمتمشية 
 .استحداثها

 حاالت الخروج عن المدارج  –سالمة المدارج  - ٣

ج عن المدارج طوال العشرين سنة الماضية، لحوادث الخرو ثابتاستجابة لمظاهر القلق بشأن المعدل ال ١- ٣
على المستوى االهتمام بتستأثر لهذه الحاالت والمساهمة في حدوثها التي المسببة المشتركة  ملاوالعحدد مجتمع الطيران 

 .ديد من مالحق االيكاوعال ملاوهذه الع تمسو. العالمي

وإجراءات  ،وقياس االحتكاك ،الطيارين لقلق مثل تدريبالمثيرة لمجاالت الراسات دتصف استنتاجات الو ٢- ٣
مشتركة في جميع مالحق معاني ألفاظ تحدد هذه االستنتاجات أيضا الحاجة إلى و. وازنواالقتراب غير الم الفرملة التشغيلية

 .بوجه خاص الطيران لوصف ظروف المدارج الملوثةم في المطارات وأطقعاملين االيكاو لتستخدم من قبل ال

ونشر التدابير وضع أن تقود إلى االيكاو ى تُدع، للحد من حوادث الخروج عن المدارجسق تنهج مل اضمانو ٣- ٣
 .على المستوى العالمي ،هذه الحاالتمن المالئمة للتخفيف 

 دروس المستفادةالك تشارالمسائل التنظيمية و –سالمة المدارج  - ٤

المدارج اقتحام من الضروري اعتماد نهج مشترك بين المنظمات في كل مطار ليس بالنسبة لعمليات  ١- ٤
في أوساط زيادة الوعي وتسهيل الحوار بشأن الظروف التشغيلية ل ،المدارج بل أيضا لمنع حاالت الخروج عنفحسب 

 ).القيادةطقم مثال المطارات، برج المراقبة، وأ(الموظفين العاملين في مختلف المنظمات 

 ،حاالت مغادرة الطائرات من الممراتاختيار المدارج وخطأ  حاالت، مثال احديثدث التي وقت واحتبين الو ٢- ٤
ة بسالمة علقاألحداث المتهذه رصد و .ة من أخطاء المالحة األرضيةتفادالدروس المسشارك التركيز على تزيادة ضرورة 
 . أمر أساسي ،جمع بيانات السالمة ومعالجتهاعملية بها كجزء من ة تصلالمالنذر المدارج و

المدارج والخروج عنها ترجع في األصل إلى قتحام المنذرة الحاالت الاألخيرة أيضا أن  الحوادثوتبين  ٣- ٤
  .هاحاالت تجمع بينإلى أو ) الجوية، عمليات الطيران الحركةخدمات (مصادر مختلفة 

فيما يخص مسائل سالمة  بادلمتاتساق أجل تحقيق مالحق االيكاو من تدقيق هناك حاجة إلى إعادة و ٤- ٤
 .المدارج لتعزيز النهج العالمي المعتمد لتحقيق سالمة المدارج
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 ستنتاجاتاال - ٥

على يلزم رصدها لطيران المدني إلى اسالمة بالنسبة للالمدارج والخروج عنها مخاطر قتحام تمثل حاالت ا ١- ٥
 .االيكاوقيادة باستجابة فعالة وعالمية مكن وضع واإلقليمي والعالمي بحيث ي لمحليى االمستو

سالمة المدارج واألسباب المرتبطة بها كجزء من المتعلقة بألحداث احة برصد امطالبة الدول صرينبغي و ٢- ٥
أن تطالب وينبغي . لدى كل منهاسالمة الدولة للامج نالسالمة ومعالجتها القائمة في إطار برالمتعلقة ببيانات الجمع نظم 

من نهج الرصد المستمر الخاص ببرنامج االيكاو العالمي لتدقيق رفع تقارير إلى االيكاو خاصة كجزء بأيضا صراحة 
ذات أهمية عالمية بالنسبة لمجتمع الدول مراقبة السالمة وبيانات سالمة المدارج ذات الصلة والمعلومات التي تعتبرها 

 .الطيران المدني

المعلومات ذات الصلة كجزء من تبادلها  رأحداث سالمة المدارج ونشرصد بااليكاو  أن تقومينبغي و ٣- ٥
ن نبغي أيسالمة ونهج الرصد المستمر، الدولة للومع تطور برنامج . لمعلومات السالمة التشغيلية داخل المجتمع الدولي

سالمة المدارج ر في جوانب القصوااليكاو أيضا أنشطتها الخاصة بنهج الرصد المستمر باعتبارها ردا فعاال على تركز 
 .تم كشفهايالتي 

مجتمع التي تهم كل بجميع توصيات السالمة االيكاو الدول ينبغي أن تبلغ أحد التدابير القصيرة األجل، كو ٤- ٥
نشر بعدها اليكاو أن تكفل اينبغي و. الخطيرة دثواحها كنتيجة للحوادث المرتبطة بالمدارج والديمتاحة لالالطيران المدني 

التشغيلية خبرة وال، األخرى ذات الصلةالمستفادة الدروس ، وكذلك على نطاق واسعهذه التوصيات المرتبطة بالسالمة 
 .وأفضل الممارسات للحد من المخاطر ،والمشورة

قابل بالترحيب والدعم فتُ "المالحة الجويةمطارات إجراءات خدمات "تطوير الرامية إلى مبادرة االيكاو أما  ٥- ٥
لتغطية عمليات  ١٣- ٣٦الجمعية العمومية لقرار ) ع( المرفقفي توسيع نطاق أيضا االيكاو نظر أن توينبغي . ننامن لد

 .األولوية للمسائل المرتبطة بسالمة المدارجايالء المطارات مع 

فيما يخص مسائل التساق المتبادل اضمان مالحق االيكاو من أجل إلى التدقيق في أيضا االيكاو ى وتدع ٦- ٥
بما وإلى كفالة التنسيق في وضع المتطلبات  ،المستخدمة للمدارج الملوثةبمعاني األلفاظ ما يتعلق ما فيي، وال سسالمة المدارج

لضمان خدمة متسقة على المستوى العالمي  ،في ذلك، من وجهة نظر مشتركة بين المنظمات، لتكنولوجيات سالمة المدارج
 .وتفادي ازدواجية الجهود ،للتشغيل المشتركالقابلية و ،مستخدمي المطاراتل

  — انتهى —


