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  ثلث جميع حوادث الطيران يتعلق بالعمليات على المدارج

  بدأ اليومياالجتماع األول للندوة العالمية المعنية بسالمة المدارج 
  في منظمة الطيران المدني الدولي بمونتريال

  

اضية، على الرغم من النمو المستمر للطيران المدني خالل العقود المـ  ٢٠١١مايو /أيار ٢٤، ونتريالم
وهو ما ينعكس في انخفاض معدل الحوادث  – مانا بين وسائل النقل العام أل الطيران المدني أكثر الوسائل يظ

نتظر أن تواصل الحركة         وبينما ي .  كل مليون عملية مغادرةلوالذي بلغ أربع حوادث  ،العالمية بشكل كبير
أن يعمل المجتمع الدولي معا من أجل تخفيض  فمن الضروري ،العالمية ارتفاعها في السنوات القادمةالجوية 

إلى  باإلضافةعلى المدارج وتجاوز حدودها،  اتتعدي دثاومعدل الحوادث، مع التركيز بشكل خاص على ح
  .الحوادث األخرى المتعلقة بالمدارج، والتي تشكل أكبر فئة من فئات حوادث الطيران

إلى  ٢٤ندوة عالمية لسالمة المدارج من  ١ون مع شركائهاومن أجل معالجة هذه المشكلة، تعقد االيكاو بالتعا
ن من ووسوف يحضر هذه الندوة متحدثون مرموقون وخبراء ومشارك.  مايو في مقر االيكاو بمونتريال ٢٦

ت تقنياات األبحاث التي تقوم بتطوير ؤسسفضال عن م ،الطيران قطاعالدول األعضاء بااليكاو ومنظمات 
وقد .  الء اآلراء ويمهدون السبيل على المستوى العالمي لتحسين سالمة المدارججديدة، وسوف يتبادل هؤ
  .دولة فضال عن ممثلين من منظمات دولية ٧٥مشتركا من  ٤٥٠سجل لحضور الندوة نحو 

تحديد تحسين طرق  هوالندوة  هدف"المالحة الجوية بااليكاو أن إدارة وقد صرحت نانسي جراهام، مديرة 
نحن نود أن نتوصل الى "وأضافت قائلة ".  تشغيلية والتنظيمية المرتبطة بسالمة المدارججميع العناصر ال

وسوف نعد الساحة .  تفاهم مشترك مع مختلف أصحاب المصلحة عن كيفية التنسيق بين كل هذه العناصر
يون خالل دولبشأن سالمة المدارج تستضيفها االيكاو وشركاؤنا الحول العالم  إقليميةأيضا لعقد حلقات عمل 
  ".السنوات الثالث القادمة

، اوإنشاؤه اترج، بما في ذلك تصميم المطاراعوامل متعددة و مترابطة لوقوع جميع حوادث المد وثمة
ليات شركات الطيران، ووعي طاقم القيادة الحركة الجوية، وعم إدارةومراقبة الحركة الجوية، ونظم وعمليات 

ويجب ألي برنامج فعال لتحقيق سالمة المدارج أن يقوم على أساس بحوث .  بالبيئة المحيطة، واالتصاالت
  . خصصاتمتعددة التوحلول 

                                                        
المنظمة األوروبية و الوكالة األوروبية لسالمة الطيرانو منظمة خدمات المالحة الجوية المدنيةو للمطارات المجلس الدولي  ١

المجلس الدولي لطيران و االتحاد الدولي للنقل الجويو مؤسسة سالمة الطيراناالتحادية وإدارة الطيران و لسالمة المالحة الجوية
واالتحاد  الطيارينالمجلس الدولي لرابطات مالك الطائرات ووصناعات الجو والفضاء  المجلس التنسيقي الدولي لرابطاتو األعمال

 .الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية واالتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية
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المطارات ومشغلي المطارات والرابطات التي تمثل الطيارين ومراقبي الحركة "وأكدت السيدة جراهام أن 
لخدمة الطيران، ومقدمي خدمات المالحة الجوية  ةااللكترونيالجوية وشركات تصنيع الطائرات واألجهزة 
حلول فعالة  إيجادلمساعدة على بأدوار مهمة لا هجميع قومت ،والجهات المسؤولة عن تنظيم الطيران المدني

أمام االيكاو في الماثلة إن أحد التحديات الرئيسية للمضي قدما في هذا السبيل، فو. لتأمين سالمة المدارج
المعلومات وأفضل دل ابمستويات أعلى من التنسيق بين هذه الجهات حتى يمكن لت إقامةالمستقبل هي 

بشكل  ، وذلكعود بالنفع على أصحاب المصلحة في مجال الطيرانيالممارسات المتعلقة بحوادث المدارج أن 
  ".منسق عالميا أساسأسرع وعلى 

أو العنوان  9474-808-514للمزيد من المعلومات أو لتنظيم مقابلة يرجى االتصال بصوفي آالرد على الرقم 
  .sallard@wagram.caااللكتروني 

    

                        وقد أنشئت االيكـاو فـي     .                                      الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة        هي إحدى   )       االيكاو (                            منظمة الطيران المدني الدولي 
        واألنظمة             وضع القواعد          المنظمة       تتولى و  .                                                              لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم      ١٩٤٤    عام

   .                            ة البيئة في مجال الطيـران                                    فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماي                        وأمنه وكفاءته وانتظامه،         الطيران      سالمة         الالزمة ل
   .                                 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني     ١٩٠                       المتعاقدة البالغ عددها       دولها    بين         لتعاون      محفل ا       بمثابة     هي و
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