
  

 تشرع في تنفیذ طقم أدوات جدید لسالمة المدارجاالیكاو 

یة األولى لخبراء و األول ما یعدُ لة التي تقوم بها االیكاو من أجل إیجاد حل جاریلجهود التعاونیة الوفقًا ل ،٥/٣/٢٠١٤، لیامونتر
تم وضعھ بالتعاون مع اتحاد النقل  (iKit)االیكاو في تنفیذ طقم أدوات جدید لسالمة المدارج  شرعتسالمة الطیران في العالم، 

المجلس و  (CANSO) منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیةو  (ACI) ، واتحاد المطارات الدولي)IATA(الجوي الدولي 
لرابطات  الدولياالتحاد و ) FSF( مؤسسة سالمة الطیرانو  (ICCAIA) التحادات صناعات الطیران والفضاءالتنسیقي الدولي 

المجلس الدولي لطیران و ) IFATCA( االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجویةو ) IFALPA( الخطوط الجویة طیاري
وكالة و ) FAA( ٕادارة الطیران االتحادیةو ) IAOPA( والطیارینالمجلس الدولي التحادات مالك الطائرات و ) IBAC( األعمال

  ).EUROCONTROL( المنظمة األوروبیة لسالمة المالحة الجویةو  )EASA( السالمة الجویة األوروبیة

في برنامج سالمة المدارج  وشركائهاطقم األدوات الجدید لسالمة المدارج تعزیز كثیر من الموارد التي وضعتها االیكاو  یتیح
ندوتها العالمیة لسالمة المدارج في  انعقادالسنوات األخیرة، فضًال عن آخر التحدیثات المدخلة على اإلرشادات. ومنذ  خالل
، بما في الجویین الداعمة مجموعة من األدوات المفیدة لمساعدة الدول والمشغلین تالوكاالاالیكاو وهذه  أعدت، ٢٠١١مایو 

عاییر دولیة محدثة لسالمة المدارج وموارد مركزیة على شبكة اإلنترنت واصدار كتیب فریق سالمة المدارج الصادر عن ذلك م
  حلقة دراسیة إقلیمیة لسالمة المدارج. ةا عشر تواثن (ICAO Runway Safety Team Handbook)االیكاو 

عد برنامج سالمة المدارج التابع لالیكاو أحد أفضل األمثلة في یُ ، رئیس المجلس، قائًال: "ووصرح الدكتور أولومویا بینارد ألی
مجال الطیران العالمي عن كیفیة قیام الجهود التعاونیة بالنیابة عن الدول العالم ومنظمات الطیران الرئیسیة بتقدیم نتائج عملیة 

"تظل : وأردف قائالً  ..تواجه قطاعنا". التي متعددة التخصصاتالالتعقید و  الشدیدةتحدیات الوفّعالة من حیث التكلفة بشأن 
 قلیل من عددتلإدخال تحسینات مستمرة على النتائج العالمیة لسالمة الطیران ولباالیكاو وشركائها في هذا المجال ملتزمین 

  الوفیات المرتبطة بالمدارج."

والذي سیساعد في  (Runway Safety Go-Team)في برنامج لسالمة المدارج االیكاو وشركائها  ستشرعلقریب، وفي األجل ا
المزید من الحلقات الدراسیة اإلقلیمیة لسالمة المدارج في افریقیا  تنظیمإنشاء أفرقة لسالمة المدارج بمطارات العالم، فضًال عن 

ات اإلقلیمیة لسالمة الطیران والتابعة لالیكاو والتي عو جموالشرق األوسط. وسیتم تنسیق جمیع هذه األعمال في إطار الم
خطة سالمة الطیران العالمیة الصادرة عن تضطلع المسؤولیة عن تنفیذ الجهود واإلنجازات المرتبطة باألهداف الواردة في 

  .االیكاو
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  مصادر معلومات للمحّررین:

 www.icao.int/safety/RunwaySafety طالع على برنامج االیكاو لسالمة المدارج:لال

  www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=10004 خطة االیكاو العالمیة لسالمة الطیران:
  http://www.icao.int/safety/Implementation/Pages/iKITs.aspx المزید من أطقم أدوات االیكاو لتنفیذ السالمة والمالحة الجویة:

   runwaysafety@icao.int:االتصال بخبراء االیكاو لسالمة المدارج
 

  

لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال
ئة، وذلك ضمن العدید من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البی

  .لمدنيدولة في جمیع مجاالت الطیران ا ١٩١األولویات األخرى. وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها 
 

  
  للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى االتصال بالجهات التالیة:

  سو آن راباتونيالسیدة      السید أنثوني فیلبین
  الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت   رئیس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int    srapattoni@icao.int 
  +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢١هاتف المكتب:     +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠ هاتف المكتب: 

  +١) ٥١٤( ٢١٢-١٠٥١الهاتف المحمول:     +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦ الهاتف المحمول:
 

http://www.icao.int/safety/RunwaySafety
http://www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=10004
http://www.icao.int/safety/Implementation/Pages/iKITs.aspx
mailto:runwaysafety@icao.int
mailto:aphilbin@icao.int
mailto:srapattoni@icao.int

