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 االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

 
)DGCA-MID/1( 

 )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (
 
 

 سالمة الطيرانمسائل :   البند الخامس
  

 عمليات المطارات في منطقة الشرق األوسطتعزيز سالمة 
 

 )مقدم من السكرتارية(
 
 موجز

تلقي هذه الورقة الضوء على ضرورة أن تتخذ الدول إجراءات  
. مناسبة لتعزيز سالمة عمليات المطارات في منطقة الشرق األوسط

وهذا يشمل شهادة المطارات وإدارة سالمة عمليات المطارات 
 .المطارات وسالمة المدرجاتواالستعداد لطوارئ 

 
 .3اإلجراء المطلوب من هذا االجتماع مبّين في الفقرة 

 مراجع
 A37-6: 37قرارات الجميعة العمومية لمنظمة إيكاو رقم  -

 .A37-15 و A37-8و
لعام  9935وثيقة التقرير رقم  –مؤتمر السالمة رفيع المستوى  -

2010. 
لتخطيط وتنفيذ المالحة للمجموعة اإلقليمية  12تقرير االجتماع  -

 ).2010عمان، األردن، أآتوبر (الجوية في الشرق األوسط 

  
 مقدمة .1

 
حول سالمة المدرجات تدعو ) A37-6(لمنظمة إيكاو في قرارها ) 37(إن الجمعية العمومية  1.1

الدول إلى رصد األحداث الخاصة بسالمة المدرجات الجوية والمؤشرات التي تسبقها آجزء من 
 .جمع بيانات السالمة ومعالجتها والذي وضع في إطار برامج السالمة العامة في تلك الدولنظام 
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تشجع منظمة إيكاو على التعاون اإلقليمي والمساعدة في إيجاد حل لجوانب القصور المتعلقة  1.2
لسالمة بالسالمة، حيث تم االعتراف بأن الموارد البشرية والفنية والمالية الالزمة لتنفيذ مراقبة ا

 .بشكل مناسب ال تتوافر لدى جميع الدول المتعاقدة
 

 أيد االجتماع الثاني عشر للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط 1.3
نتائج مؤتمر السالمة رفيع المستوى ذات الصلة بسالمة مدرجات المطارات والحاجة إلى رفع 

وسط حول متطلبات تطوير وتنفيذ تدابير سالمة المدرجات مستوى الوعي في دول الشرق األ
وتبادل خبرات من آافة أنحاء العالم، حسب ما يلزم، حول استخدام التكنولوجيا الجديدة ذات 

 .الصلة بسالمة المدرجات
 

 النقاش .2
 

 شهادة المطار
  

وال يؤثر ذلك على التزام  .هناك تزايد في الميل نحو إدارة المدرجات من قبل هيئات مستقلة 2.1
 .الدول بتأمين سالمة مرافق المطارات والخدمات التي تقدمها

 
. تمت اإلشارة إلى أهمية إصدار شهادات المطارات ومتابعة مراقبة سالمة عمليات المطارات 2.2

وينبغي إجراء تحليل للفجوة من أجل وضع خطة عمل تساعد الدول على ضمان التنفيذ الفعال 
ت منظمة إيكاو في مجال المطارات وصوًال إلى زيادة تنفيذ العمليات المرتبطة بشهادات لمتطلبا

 .المطارات وإدارة سالمة عمليات المطارات في منطقة الشرق األوسط
 

للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط إلى  12أشار االجتماع  2.3
تم ( 2010شهادات المطارات في المنطقة اعتبارًا من شهر أآتوبر الوضع الحالي إلصدار 

من المطارات الدولية ومن المقرر أن يتم إصدار شهادات لـ % 30إصدار شهادات مطار لـ 
، وهو يشجع الدول التي لم )2011من المطارات الدولية في الشرق األوسط قبل نهاية عام % 50

  .ألولوية لذلكتنتهي من عملية التصديق على إعطاء ا
 

 إدارة السالمة في عمليات المطار
  
، إجراء التعديالت 2/1من الدول، عبر الخالصة  2010طلب مؤتمر السالمة رفيع المستوى  2.4

القانونية والهيكلية الضرورية والالزمة إلدارة عملية انتقال مرحلي نحو تطبيق برنامج السالمة 
انات السالمة واستراتيجيات الحد من المخاطر، وأشار العامة في الدول مع دمج أنشطة إدارة بي

إلى أن الدول بحاجة إلى االنتقال على مراحل نحو تطبيق برنامج السالمة العامة في الدولة مع 
 .دمج العمليات والممارسات القائمة على األداء في البيئة اإللزامية السائدة

 
وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسط إلى للمجموعة اإلقليمية لتخطيط  12أشار االجتماع  2.5

الوضع الحالي لتنفيذ متطلبات إدارة سالمة المطارات المرخصة في منطقة الشرق األوسط 
من المطارات الدولية في الشرق األوسط، ومن % 28حيث يتم تنفيذ نظام إدارة السالمة في (

، آما أشار أيضًا إلى ارتفاع مستوى )2011منها قبل نهاية العام % 65المقرر أن يتم تنفيذه في 
اعتماد وتنفيذ إدارة السالمة في المطارات ضمن منطقة الشرق األوسط، ولكنه ما يزال دون 

 .المستوى المطلوب والمتوقع
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تمت اإلشارة إلى الصعوبات التي تواجه الدول في تنفيذها لمتطلبات برنامج السالمة العامة في  2.6

خطوة نحو إدارة االنتقال إلى بيئة - تماد أسلوب تدريجي يسير خطوة الدول، مع التوصية باع
يتضمن . برنامج السالمة العامة في الدولة، والخطوة األولى في ذلك هي إجراء تحليل للفجوة

المواد اإلرشادية المتعلقة ) 9859الوثيقة (اإلصدار الثاني لدليل إدارة السالمة لدى منظمة إيكاو 
، )ALoS(عامة في الدول ونظام إدارة السالمة ومستوى السالمة المقبول ببرنامج السالمة ال

 .إضافة إلى العالقات بينها
  

 االستعداد لطوارئ المطارات
  
ينبغي وضع خطة لطوارئ المطارات في جميع المطارات المتاحة لالستخدام العام، ويجب أن  2.7

ولمراجعة النتائج بغية تحسين تتضمن الخطة إجراءات الختبار مالءمة الخطة بشكل دوري 
أو شرآات تشغيل المطارات في منطقة الشرق األوسط ال تجري /لكن العديد من الدول و. فعاليتها

تقييمًا دوريًا لفعالية التخطيط، رغم أن خطة طوارئ المطارات تعتبر أحد المكونات المطلوبة في 
 .المطارات المرخصة

 
المالئم لمتطلبات منظمة إيكاو ذات الصلة بوضع خطط طوارئ  ثمة حاجة لتعزيز وتسريع التنفيذ 2.8

. المطارات وتقييمها باستمرار مع تقييم فعالية مراآز تشغيل الطوارئ في منطقة الشرق األوسط
ومن شأن الجهود التعاونية اإلقليمية وتبادل الخبرات والمعارف أن يعزز تأهب دول منطقة 

  .مطاراتالشرق األوسط واستعدادها لطوارئ ال
 

 سالمة المدرجات 
  

ما تزال سالمة المدرجات إحدى أآبر التحديات في قطاع الطيران، وما حدث مؤخرًا من حاالت  2.9
حوادث الطيران الخطيرة حول العالم  يعطي دليًال واضحًا على أن هذا الموضوع يبقى مسألة 

 .جدية فيما يتعلق بالسالمة
 

الطيران الفئة الوحيدة األآثر حدوثًا بين جميع الحوادث على مدى تمثل حاالت حوادث رحالت  2.10
السنوات العشر الماضية بالنسبة لجميع عمليات الطيران التجارية والعامة على طائرات األجنحة 

 .آغ آكتلة إقالع عظمى مرخصة 5700الثابتة التي تزن أآثر من 
 

لمنظمة إيكاو ) ADREP(ت المتضمنة في نظام تبين نتيجة التحليل اإلحصائي بناًء على البيانا 2.11
أن الحوادث المتعلقة بالمدرجات واألحداث الخطيرة ما تزال تشكل قلقًا جديًا على السالمة وأن 
حوادث رحالت الطيران في المدرجات تمثل وحدها الفئة األآثر حدوثًا بين جميع الحوادث على 

وما تزال النسبة . طيران التجارية والعامةمدار السنوات العشر الماضية في جميع عمليات ال
وسطيًا على مدى % 21.4المئوية لجميع حوادث رحالت الطيران في ازدياد، حيث بلغت 

. 2009لعام % 24.5وسطيًا على مدى السنوات الخمس الماضية و% 24.1عشرين عامًا، و
شرين حادث في وأشار االجتماع أيضًا إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت حدوث خمس وع

 .حادث خطير 98بـ ) ADREP(الرحالت على مدرجات المطارات وتم تبليغ 
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شرآات تشغيل (حيث تمتد المسؤولية إلى مؤسسات  .تعتبر سالمة المطارات مسؤولية جماعية 2.12
مثل موظفي (وأفراد ) المطارات ومزودو خدمة المالحة الجوية والشرآة المشغلة للطائرات

وفي حين أن عدة حوادث تحدث بسبب حاالت حوادث ). التحكم والطيارين ومشغلي المرآبات
ة، فإن هذه األحداث ما زالت تقع الطيران أو الرحالت في المدرجات قد يكون لها تبعات آارثي

هناك عدد آبير من العوامل . ويتعين على هيئات المطارات تعزيز جهودها لتقليل هذه الحوادث
التي تسهم في هذه الحوادث، بما فيها اعتماد معايير منقوصة في تصميم المطار والتكنولوجيا 

 . واإلجراءات والتدريب واألنظمة واألخطاء البشرية
 

افة إلى مجال السالمة على المدرجات ومسارات المدرجات والظروف السطحية على إض 2.13
المدرجات، بما فيها الخواص االحتكاآية باعتبارها عوامل إضافية يمكن أن تهدد سالمة 

الحيوانات /المدرجات، لم يتم تحديد مسائل التلوث وأنقاض األجسام الغريبة واالصطدام بالطيور
، لكنها عوامل هامة تسهم في الحوادث )ADREP(ات منفصلة تتكرر لدى البرية باعتبارها فئ

المتعلقة بالمدرجات واألحداث الخطيرة، وتجري معالجتها أيضًا ضمن برنامج سالمة المدرجات 
وبما أن تكرار وشدة حوادث رحالت المدرجات أصبح جلية أآثر من خالل . لدى منظمة إيكاو

من المالئم اعتماد أسلوب شامل في معالجة جميع القضايا ، فقد آان )ADREP(تحليل بيانات 
لذلك تم توسيع برنامج سالمة المدرجات التابع لمنظمة إيكاو بحيث . المتعلقة بسالمة المدرجات

يغطي آًال من حوادث الطيران والرحالت على المدرجات، إضافة إلى الحوادث واألنشطة 
ر إصدار لحاسبة تصنيف شدة حوادث الطيران في يشكل آخ. األخرى المتعلقة بسالمة المدرجات

المدرجات جزءًا من أداة سالمة المدرجات لدى منظمة إيكاو ويمكن تحميله من الموقع 
: اإللكتروني لتبادل المعلومات حول سالمة الطيران التابع لمنظمة إيكاو

http://www.icao.int/fsix/res_ans.cfm 
 

ونحن نحث دول منطقة الشرق األوسط علىمراقبة حوادث سالمة المدرجات والمؤشرات التي  2.14
تنذر بها آجزء من نظام جمع بيانات السالمة ومعالجتها الذي وضع ضمن إطار برامجها 

 . للسالمة العامة
 

لمالحة الجوية في الشرق األوسط نتائج للمجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ ا 12وقد أيد االجتماع  2.15
مؤتمر السالمة رفيع المستوى ذات الصلة بسالمة المدرجات والحاجة إلى رفع سوية الوعي في 
دول الشرق األوسط حول متطلبات وضع وتنفيذ تدابير وإجراءات لسالمة المدرجات ولتبادل 

جيا الجديدة ذات الصلة بسالمة الخبرات من حول العالم، حسب ما يلزم، بشأن استخدام التكنولو
 .المدرجات

 
وقد جرى تحديد موعد مبدئي لعقد ورشة عمل حول سالمة المدرجات من أجل منطقة الشرق  2.16

مع الترآيز على إجراءات للحيلولة دون وقوع حوادث الرحالت على  2011األوسط في نوفمبر 
 .المدرجات الجوية
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 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3
 
 :االجتماع مدعو إلى 3.1

 
 .اإلشارة إلى المعلومات المتضمنة في هذه الورقة  . أ
تشجيع الجهود التعاونية وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز استعداد دول منطقة الشرق   . ب

 .األوسط لطوارئ المطارات
 :حث الدول واإلدارات في منطقة الشرق األوسط على  . ت

 . بفعالية وضع متطلبات إلدارة سالمة المطارات وتنفيذها -
اتخاذ تدابير لوضع وتنفيذ مواصفات محددة إلجراءات الوقاية المالئمة واستراتيجيات  -

 . تقليل المخاطر فيما يتعلق بسالمة المدرجات وذلك آجزء من برنامج سالمة المدرجات
مراقبة حوادث سالمة المدرجات والدالئل التي تسبق حدوثها آجزء من نظام جمع  -

 .الجتها الذي تم وضعه ضمن إطار برنامج السالمة في آل دولةبيانات السالمة ومع
 
 
 
  

 -نتهىإ -


