
  
 

 اإليكاو ووكاالت النقل الجوي الشريكة تضع خطة عمل عالمية جديدة لسالمة المدارج
 للنشر الفوري

حيث إن سالمة المدارج، وال سيما الخروج عن المدارج واقتحامها، تظل من أهم فئات مخاطر السالمة في  -٣٠/١١/٢٠١٧ ،مونتريـــــال
في ليما، بيرو خالل وذلك الشريكة التي تعنى بسالمة المدارج على الصعيد العالمي والمنظمات مجال الطيران المدني، انعقد لقاء بين اإليكاو 

 خطة عمل عالمية جديدة لسالمة المدارج. هذا األسبوع لالتفاق حول

، أكدت األمينة العامة لإليكاو، د. فانغ ليو على "أن سالمة ٢٠١٧لعام  سالمة المدارجبشأن اإليكاو العالمية  ةوأثناء التعليق على ندو 
وأن خطة العمل الجديدة هذه تمثل نتاجا  ،خمسة عشر عاما أكثر من على مدى العالمية أولوية من أولويات الطيران ما فتئت تشكلالمدارج 

 مؤخرا بشأن عوامل الخطر على المدارج."اإليكاو لدراسات تحليلية مفصلة أجرتها مهما 

ج وقد شهدت الحوادث المميتة ذات الصلة بالمدارج تراجعا ملحوظا في السنوات األخيرة بفضل برنامج اإليكاو التعاوني الخاص بسالمة المدار 
المدارج، بالرغم من  حوادثالمصلحة، ومن ذلك على سبيل المثال استحداث أفرقة سالمة المدارج في المطارات. وتظل وجهود أصحاب 

 ذلك، الفئة األولى من مخاطر السالمة بالنسبة للطيران.

التي تم االتفاق عليها وسوف تسترشد الدول والمطارات وشركات الطيران ومقدمو خدمات المالحة الجوية والصانعون بخطة العمل الجديدة 
حّد من المخاطر، وذلك لتحقيق هدف الو تدابير تحسين سالمة المدارج  ما يضطلعون به من أنشطة متكاملة ترمي إلىفي ندوة اإليكاو، في

 المدارج.سالمة أشمل يتمثل في الحّد من وفيات وتكاليف الحوادث ذات الصلة ب

أن هناك حاجة إلى مزيد من  لنا تبينما زالت من نجاح لحد اآلن، فإن اإلحصاءات وشددت د. ليو على أنه "بصرف النظر عما تحقق 
العمل للتخفيف بشكل كامل من حدة المخاطر ذات الصلة بالمدارج" ثم أضافت قائلة "وهذا ما يفسر استقدام اإليكاو أخصائيين عالميين في 

عالمية الثانية بشأن سالمة المدارج، ونحن مرتاحون لخطة العمل الجديدة هذه سالمة المدارج إلى ليما، هذا األسبوع، للمشاركة في الندوة ال
 المدارج خالل السنوات الخمس القادمة."المحدقة بسالمة التي ستوجه جهود زيادة التخفيف من حدة المخاطر 

آجالها الزمنية دعما ألهداف سالمة المدارج التي تضمنتها أصال الخطة العالمية للسالمة الجوية، التي و وقد تم تحديد أهداف خطة العمل 
 اتساق اإلجراءات والمبادرات الدولية وتفادي ازدواجية الجهود. تيسريعتبرها أخصائيو سالمة الطيران في العالم أداة استراتيجية رفيعة المستوى 

إعالن المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية (يوروكنترول) عن مباشرة خطة ندوة ليما  شهدتهاصلة التي ومن األحداث اإلضافية ذات ال
 عملها األوروبية المنقحة لمنع اقتحام المدارج.

للطيران المدني في في ضيافة وزارة النقل واالتصاالت والمديرية العامة  ٢٠١٧وقد انعقدت ندوة اإليكاو العالمية بشأن سالمة المدارج لعام 
 مؤسسات القطاع.و بيرو. وشهدت مشاركة خبراء عالميين في سالمة المدارج من الدول األعضاء وعدد كبير من المنظمات الدولية 

 



 
بين اإليكاو حيث إن سالمة المدارج، وال سيما الخروج عن المدارج واقتحامها، تظل من أهم فئات مخاطر السالمة في مجال الطيران المدني، انعقد لقاء 

خطة عمل عالمية جديدة لسالمة  في ليما، بيرو خالل هذا األسبوع لالتفاق حولوذلك الشريكة التي تعنى بسالمة المدارج على الصعيد العالمي  المنظماتو 
 .المدارج

 
 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. 
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩١العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 برنامج اإليكاو التعاوني الخاص بسالمة المدارج
 مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 :لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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