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  قرص كمبيوتر بذاكرة للقراءة فقط:  الموضوع
  لطقم أدوات سالمة المدارج

   واتخاذ االجراءات الالزمةاالحاطة علما: االجراء المطلوب

  تحية طيبة وبعد،

نسخة من طقم  به الذي أرفقنا 27/6/2005خ بتاري AN 13/50-05/58االشارة الى كتاب المنظمة رقم  ودأ  
منظمة الطيران المدني هذا الطقم  أنتجتلقد  . (CD-ROM) بذاكرة للقراءة فقط أدوات سالمة المدارج على قرص كمبيوتر

وذلك ، في فلوريدا بالواليات المتحدة (Embry-Riddle Aeronautical University) ريدل للطيران - الدولي وجامعة امبري
 .امج منع اقتحام المدارجة الى مساعدة الدول على تنفيذ بري اطار الجهود المستمرة الراميف

طقم أدوات سالمة المدارج باللغة االنجليزية من سردي النص القد أرسلنا طي الكتاب المذكور أعاله كنا و
  .ظمة التي تستخدمها المنعمل الرسميةاللغات بالنص  لكذكم اآلن ل رفقفقط، ويسرني أن أ

  ،،، بقبول فائق االحترام، سيادتكم،وتفضلوا

  الطيب شريف  
  األمين العام  

  :قمرفال
 رجاطقم أدوات سالمة المدمن سردي النص ال
  ) للدولنسخة واحدة فقط(
  



 

MH/II 

  AN 13/50-05/88بكتاب المنظمة رقم مرفق 

  لدكتور أسعد قطيطمن ابيان افتتاحي 
  رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي

  ،داتي وسادتيسي

ومع ذلك حدثت    . معدل الحوادث والوقائع  باطراد   انخفض   فقدحظي الطيران لسنوات عديدة بسجل فائق في مجال السالمة،          

،  لتحسين سـالمة المـدارج     وفي محاولة .   المدارج وبالقرب منها   المتكررة على في عدد الوقائع    زيادة في اآلونة الماضية     

المجاالت المثيرة ألكبر   و.   الدولية القائمة  جراءاتالتوصيات وا ال و القواعد الدول على تنفيذ     تشجيعل برنامجا   استهلت االيكاو 

 هي على وجه التحديد العبارات االصطالحية التصاالت الهاتف الالسلكي، واتقان لغة الطيـران، واجـراءات                القلقدواعي  

لمطارات، وعمليات  اخرائط   في المطارات و   ت البصرية  ومتطلبات أداء المعدات، والمساعدا    ومعاييرمراقبة الحركة الجوية،    

 مجتمـع   لـصالح  االيكـاو    األحكام واالرشادات الصادرة عـن    تعزيز  جارية ل  الجهود   ومازالت.   والوعي بالحالة  ،الطيران

  .العوامل البشرية في تحسين سالمة الطيرانؤديه  الذي تالمهم بالدور التوعيةالطيران في تلك المجاالت، اضافة الى 

 أال وهو القرص المضغوط بذاكرة القـراءة ة التوعية التي شنتها،  بها االيكاو في حمل  قامتلجهود التي   على ا هناك مثل آخر    

)CD-ROM(   تـضمن اشـارات الـى      وييعرض مجموعة أدوات شاملة تخص سالمة المدارج،         وفه.   الذي تشاهدونه اآلن

االرشادات والوثائق بشأن برامج سالمة المدرج وكذا شرائط        وااليكاو    والتوصيات واالجراءات الدولية الصادرة عن     قواعدال

 من  ا عدد ولذلك أدرجنا  المدارج،   لسالمةعدة دول ومنظمات دولية برامج شاملة       قد استهلت   و.  الفيديو والملصقات التعليمية  

  .المؤدية الى مواقعها على االنترنتالوصالت 

 وهـو يتـيح   رص المضغوط مفيدا من حيث المعلومات وباعثا على االستنارة،          واني لعلى ثقة من أنكم سوف تجدون هذا الق        

 الراميـة الـى     وأتمنى لكم كل النجاح في جهـودكم      .   في بيئتكم الوطنية أو المحلية     تطويرها كمعددا من األفكار التي يمكن    

  .الطيران المدني الدوليلما فيه خير تحسين مستوى السالمة 

   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  مقدمة
حيث تتنقل العشرات وأحيانا المئات مـن المركبـات         .  يوم اعتيادي من األيام بأي مطار مزدحم في أي مكان في العالم           انه  

غير أنه  .  وغالبا ما تصل جميعا الى المكان الذي تقصده دون حصول واقعة          .  والطائرات عبر مدارج نشطة في كل ساعة      
أو ربما كان سـائق     .   بالوصول الى مطار غير مألوف ألول مرة       في بعض األحيان يخطئ البعض وربما كان طيارا يقوم        

  .مركبة ضعيف التدريب يقصر على نفسه المسافة بعبور مدرج يبدو أنه غير نشط

وأي خطأ من تلك األخطاء يمكن أن يؤدي الى اختراق          .  أو ربما كان مراقب حركة جوية منشغال ينسى طائرة معينة لبرهة          
  . بسالمة المطار يمكن أن يؤدي بسهولة الى تصادم له أبعاد الكارثة والى ازهاق لألرواح وهو اخالل خطير–للمدرج 

.  ان مجموعة األدوات هذه تعد تجميعا يضم العوامل المسهمة في اختراقات المدرج واألمثلة التوضيحية والحلـول البنـاءة                 
ن شأنها مجتمعة أن تحسن سالمة المطـار  وهي مصممة لكي تستخدم مع برامج ومبادرات أخرى خاصة بسالمة المدرج، م  

  .في شتى المواقع حول العالم
أية واقعة في مطار تنطوي على تواجد في غير محله لطائرة أو لمركبة أو لشخص في المنطقة المحميـة         : "اختراق المدارج 

  ."في سطح خصص لهبوط واقالع الطائرات
وفي .  األرض، وأن اختراقا للمدرج كان هو المتسبب في ذلك        وتجدر مالحظة أن أسوأ حادثة طيران في العالم جرت على           

  . مكتملتا الحمولة كارثة على مدرج ملبد بالضباب حينما كانتا على وشك المغادرة747 واجهت طائرتان 1977عام 
الحالة الـى    في هذه    الذي مرده الوعي بالحالة،   وفقدان  سوء االتصال،   : وكما هو الحال غالبا، اتصل األمر بعاملين رئيسيين       

واحتمال وقـوع كارثـة   .   من الركاب وأفراد الطاقم583وأدى التصادم الناتج عن ذلك الى ازهاق أرواح      .  ضعف الرؤية 
قد أعاق جمع البيانات حتى عهـد  " الختراق المدارج"فرغم أن عدم وجود تعريف عالمي .  أخرى من هذا النوع لم يتضاءل  

ا هو مبلغ عنه من الوقائع واألحوال التي تكاد تقترب من التصادم وذلك وفق جميع               قريب، فقد ازداد بدرجة ملحوظة عدد م      
في الحقيقـة،   .  المقاييس، وهذا راجع في معظمه الى الحجم المتزايد بطريقة ملحوظة للحركة الجوية في شتى أنحاء العالم               

 140م الحركة في مطار تسبب زيادة مقـدارها          في المائة في حج    20نرى وفقا لدراسة لهيئة النقل الكندية أن الزيادة بنسبة          
  .في المائة في احتمال اختراق المدارج

ومع تلك األمثلة الحية التي تذكر بعواقب اختراقات المدرج وبالخطر المتنامي، من السهل معرفة السبب في االهتمام العميق                  
.   أنحاء العالم بشأن السالمة في المدارج وحولها       لدى الطيارين ومراقبي الحركة الجوية والسلطات المعنية بالطيران في شتى         

وبعض الوكاالت الحكومية مثل هيئة النقل الكندية وهيئة الطيران الفدرالية بالواليات المتحدة وهيئة اليوروكونترول وغيرها               
ـ      .  من الهيئات، قام بوضع وتنفيذ برامج ممتازة لتقليل اختراقات المدارج          سائل المتـصلة   وهناك هيئات أخرى معنيـة بالم

 وفريـق سـالمة الطيـران       (ACI)، والمجلس الدولي للمطارات     )األياتا(بسالمة المدرج، مثل االتحاد الدولي للنقل الجوي        
ولقد أتاحت االيكاو كذلك باعتبارهـا الهيئـة المرجعيـة          .   كرست الكثير من الجهد لتحقيق نفس الهدف       (CAST)التجاري  

ن الدولي، القيادة في هذا المضمار، بما في ذلك البحث والمؤتمرات والحلقات الدراسية عن              العالمية الرائدة في مجال الطيرا    
ولقد جرى  .  وهذا القرص المضغوط، مجموعة أدوات سالمة المدرج، يعد مكونا في هذا البرنامج الشامل            .  سالمة المدارج 

ا ضمن مجموعة األدوات، سواء فـي األجـزاء         كلما أمكن ادراج نتائج البحث الخاص بالوكاالت والمؤسسات المذكورة آنف         
  .  الخاصة بتأدية المهمة أو في األقسام المكملة

  : ولقد صممت مجموعة األدوات من أجل انجاز ثالثة أهداف رئيسية
زيادة مستوى الوعي لدى جميع المشاركين في التحركات التي تدور في المطـارات وذلـك بـشأن                   )1

  .مدارجالمخاطر المصاحبة الختراقات ال
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  .التعرف على أكثر المخاطر شيوعا ووصف سبب وقوعها  )2
  .اتاحة الحلول العملية وأفضل الممارسات التشغيلية التي من شأنها تحسين سالمة المدارج  )3

وترد بعض األجزاء،   .  من أجل انجاز تلك األهداف على الوجه األمثل، نظمت مجموعة األدوات حسب اهتمامات المستعمل             
ومعظـم  .  ن االفتتاحي للدكتور قطيط ومثل هذه المقدمة من أجل جميع المستعملين، شأن الكثير من المواد المكملة               مثل البيا 

  :المحتوى األولي معروض في أقسام الجزء الخاص بتأدية المهمة وذلك على النحو التالي

  .مراقبة الحركة الجوية  )1
  .عمليات الطيران  )2
  .المطارات والمساعدات األرضية  )3
  .مسؤوليات االدارة  )4

يتيح القسم الخاص بمراقبة الحركة الجوية معلومات تخص تحديدا المراقبين الجويين واألرضيين المسؤولين عن حركة 
والقسم .  ويخص القسم المسمى عمليات الطيران الطيارين العاملين على مختلف طرز وأحجام الطائرات.  الطائرات

ألرضية يخص أساسا مشغلي المركبات األرضية، وان كان ينطبق على جميع مستعملي الخاص بالمطارات والمساعدات ا
والتقسيم األخير، مسؤوليات االدارة، يتيح معلومات للذين لهم صفة صنع القرار التي تعلو فوق المستوى .  المطارات

السريع للمعلومات يسمح للمستعملين وكل من تلك األجزاء الخاصة بتأدية المهمة يتضمن قسما لالختبار .  التشغيلي اليومي
  .باختبار معرفتهم لدى استكمال الجزء التعليمي

وتعـرف  .  واضافة الى المحتوى الذي تقدم ذكره، يعتبر قسم كبير من المعلومات التكميلية متضمنا في مجموعـة األدوات                
أما القسم  .  يكاو بشأن سالمة المدرج   قائمة المصطلحات االصطالحات المتصلة بسالمة المدرج، ويتضمن المرفق أحكام اال         

.  الخاص بالمراجع والوصالت البيانية فيتيح معلومات بشأن المواقع على الشبكة والمراجع فيما يخـص سـالمة المـدارج                 
وشـرائط  .  ويتضمن قسم الملصقات عينة لملصقات منع اختراق المدارج يمكن تحميلها الكترونيا ألغراض الطبع والعرض             

والقسم الخاص بالحلقة الدراسية    .   أنتجتها بلدان عديدة فيما يتعلق بسالمة المدرج متضمنة أيضا في هذا القرص            الفيديو التي 
  .هو مزيج من عروض منتقاة من مؤتمرات سابقة عن سالمة المدارج انعقدت تحت رعاية االيكاو

قشات والحلول المعروضة فـي مجموعـة       وفي نهاية المطاف، جعلت االعتبارات الخاصة بالعوامل البشرية في صلب المنا          
  .ولذلك سوف ينصب التوكيد على األعمال البشرية ال على الحلول االصالحية التكنولوجية.  األدوات كلها

فالبرامج الخاصة بالسالمة التـي     .   قدرا محتوما  ليست كل مطار معرض للخطر، غير أن الحوادث         —اختراقات المدارج   
فهل تقوم  .   أن تمثل الفارق بين الكارثة وبين مجرد يوم آخر من أيام عمليات التشغيل االعتيادية              تتسم بالدقة والفعالية يمكن   

  بدورك؟أنت 

   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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   الحركة الجويةمراقبة
  مقدمة

لى والفهم ع .  تعتبر اختراقات المدارج من بين فئات الوقائع الرئيسية في المطارات وقرابة المطارات في شتى أنحاء العالم               
نحو أفضل لسبب وقوعها من شأنه تسهيل ايجاد وسائل لتقليل حدوثها بل ومنعه في األحوال المثالية، مما يقلل بذلك جـزءا                     

  .ملموسا من الخطر المرتبط بعمليات المطارات والمدارج

التـي يمكـن    وسوف يناقش هذا الباب اختراقات المدارج من منظور ادارة الحركة الجوية وسيبرز عددا من االجـراءات                 
  .اتخاذها لتقليل عدد االختراقات

وفي نهاية البـاب، هنـاك      .  االجراءات واالتصاالت والمعدات والعوامل البشرية    : قسم هذا الباب الى أربعة أقسام منفصلة      
  .اختبار سريع للمراجعة متاح لتجديد ذكر النقاط الرئيسية واختبار معرفتكم بالمادة

  االجراءات
 صف من الطائرات ينتظر المغادرة، وطائرات تعدو على         —األولى مثل وضع اعتيادي يشهده المطار       يبدو الوضع للوهلة    

المدرج بسرعة كبيرة، ومراقبون يعملون بجد لكفالة أن كل طائرة تلقى االهتمام واالنتباه الذي تحتاجه التاحة أعلى مستوى                  
يعطينا صورة أكثر واقعية لما هو مطلوب الستمرار هذه         غير أن النظر وراء المشهد الظاهر سوف        .  من مستويات السالمة  

  .األوركسترا في العمل في تناغم كامل

  . ان اختراقات المدارج حدث يقع بصورة شائعة للغاية في المطارات في شتى أنحاء العالم

أو مركبة أو شخص    أية واقعة في مطار تنطوي على تواجد في غير محله لطائرة            "وتعرف االيكاو اختراق المدرج على أنه       
  ."في المنطقة المحمية في سطح خصص لهبوط واقالع الطائرات

وتشمل المنطقة المحمية أيضا األجزاء من ممر سير الطائرات التي يكون موضعها بين أماكن االنتظار المعنية قبل المدرج                  
  .وبين المدرج ذاته

وية عن طريق تطبيق ما هو قائم من قواعـد االيكـاو            ولحسن الحظ، يمكن منع االختراقات من منظور مراقبة الحركة الج         
  .القياسية وتوصياتها واجراءاتها، اضافة الى فهم للمبادئ ذات الصلة والخاصة بالعوامل البشرية في الموضوع

ومن المطلوب من مراقبي الحركة الجوية العاملين في أبراج المراقبة أن يواظبوا على رصد مستمر لجميع عمليات الطيران                  
وذلك الرصد تتم مداومته بالترقـب البـصري        .  ي المطار وقرابة المطار ولجميع المركبات والعاملين في منطقة المناورة         ف

الذي تزداد حدته أثناء تدني مدى الرؤية من خالل الرادار أو غيره من معدات االرشاد والمراقبة المتقدمة الخاصة بالحركة                   
  .على السطح، وذلك في حالة توافرها

 يجب أن يسمح للمركبات والطائرات بأن تنتظر على مدى أقرب الى المدرج من موقع االنتظار لديه الذي ينطبق علـى                     وال
حالتها، والذي يجري تعيينه بواسطة الفتات الزامية خاصة بالتعليمات وعالمات تمييز موقع االنتظار قبل المدرج، ويكمـل                 

  .نتظار الموجودة في المدرجذلك في بعض الحاالت أنوار الحراسة وقضبان اال

 وذلك في منطقة المناورة     – على هيئة حيوانات أو أسراب طيور        –وقد يظهر بين الفينة والفينة مخترقون ال يتوقع وجودهم          
  .مما يتسبب في اعاقة المدرج أو ممرات المسير الخاصة بالطائرات
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دة المحلية لمطاركم بمثابة تـذكرة جيـدة لتقنيـات          سوف يكون االستعراض بصفة منتظمة لتعليمات التشغيل الخاصة بالوح        
واضافة الى ذلك، ال بد وأن تضمن االدارة        .  التي يمكن أن تساعد الطيارين والمراقبين على السواء       " االصطفاف"و" المسير"

اسة خاصـة   والتنفيذ الصحيح لـسي   .  وجود نظام مالئم الدارة السالمة، وأن ثقافة السالمة جرى بثها على جميع المستويات            
بالسالمة سوف يؤدي الى أمور من بينها اتباع جميع تعليمات التشغيل الخاصة بالوحدة المحلية، مع استخدام صياغة موحدة                  

  .مالئمة من جهة جميع المراقبين

وفضال عن ذلك، سوف يجري تحديث أدلة التدريب، وسوف تستخدم في جميع األوقات وسائل تنبيه الذاكرة، مثـل تمييـز                    
  .  الطيران بعالمات ووضعها في منطقة شريط الهبوطمهابط

وتساعد الالفتات والعالمات واألنوار في ايضاح ترسيم الحد الفاصل بين ممرات سير الطائرات وبين المدارج كما أنها تحدد                  
ـ              .  المناطق الحيوية التي ال يجب خرقها      تخدام حتى وان كانت جميع المساعدات البصرية تعمل على نحو سـليم، فـان اس

المسير المتدرج، وهو صورة من صور اعطاء تعليمات للمسير على أساس خطوة بخطوة، فانه وان كان مستهلكا للوقـت،                   
  .اال أنه قد يثبت في حاالت خاصة أنه طريقة مفيدة في منع اختراقات المدارج

فمعرفة فـي أي اتجـاه يكـون        .  ويمكن للتحركات في أرجاء المطار أن ينتج عنها التباس حتى على أكثر الطيارين خبرة             
.  الدوران ومتى، أمر قد تحيط به المخاوف بدرجة أكبر اذا كان مصحوبا بتدني مـدى الرؤيـة أو كانـت العمليـات لـيال       

  .واالرتباك سرعان ما يمكن أن يخل بسالمة العمليات في منطقة المناورة

وسـوف تـساعد    .  دة في تقليل اختراقـات المـدارج      ان توحيد أنماط تحركات المدرج وممر سير الطائرات وسيلة للمساع         
المطبوعات الخاصة بخرائط المطار المبينة لطرق سير الطائرات التي تستخدم لالنتقال من نقطة في المطار الى أخرى، في                  

طيـار  فاذا أعطيـت ل   .  تقليل االلتباس الى أدنى حد لدى الطيارين الذين يترددون على المطار دون أن تكون لديهم ألفة به                
وتلك الطـرق   .  خارطة طريق نمطية ومنشورة لالنتقال من البوابة الى المدرج فسوف يصبح على دراية أكبر بما قد يتوقع                

  .ال بد من تحديدها من خالل محددات مالئمة

سـاس  بينما تعد خرائط ممرات سير الطائرات المفضلة والمنشورة هي أفضل اختيار، فانها ال يمكن دائما استخدامها على أ                 
وفي حالة استخدام خرائط ممرات الـسير غيـر النمطيـة الخاصـة             .  تحركات المركبات والطائرات األخرى في المطار     

بالطائرات، ال بد من اعطاء تعليمات المسير للطيار مع االشارة الى النقاط ذات الصلة حيث تظهر على خـرائط المطـار،                     
  . تدعو الحاجة الى نقلهاعلى أن يتلو ذلك تقديم أية معلومات أخرى ذات صلة

وذلـك  .  ان توجيه تعليمات الى طائرة بالمسير من البوابة الخاصة بها الى المدرج النشط هو مهمـة المراقـب األرضـي                   
ويتطلب أي تحرك فـي     .  المراقب ليس مسؤوال عن التحكم في الطائرة وحسب، بل عن التحكم في المشاة والمركبات أيضا              

وفي جميع األحيان يتعين على المركبات والمشاة في منطقة المناورة االفـساح            .   برج المراقبة  منطقة المناورة تفويضا من   
وفي هذه الحالة يتعـين أن يوقـف        .  للطائرات ويستثنى من ذلك معدات الطوارئ ألغراض االستجابة لطائرة تواجه مأزقا          

لخاصة ببقية المرور على السطح الـى أن يجـري          المراقب بقدر ما يكون ذلك ممكنا من الناحية العملية جميع التحركات ا           
  .الخلوص الى مضي مركبات الطوارئ في طريقها لن يعاق

حال تحديد نقاط المغادرة والمقصد الخاصة بالطائرة، يجب اصدار تصاريح المسير باستخدام تعليمات موجزة، بما في ذلك                 
وائق أو طائرات أخرى، وضمان أن الطائرة لـن تـدخل           طريق المسير الذي ينتظر للطائرة المضي فيه تجنبا لالصطدام بع         

  .المدرج بصورة غير صحيحة
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" بـالعبور "مدرج، فان ذلك التصريح يجب أن يتضمن اذنا صريحا اما           وراء  حينما يتضمن تصريح بالمسير حدا في المسار        
لمركبة يجب أال تتوقف على مـسافة       واالنتظار قبل مدرج بعينه يعني أن الطائرة أو ا        " االنتظار دون اجتياز ذلك المدرج    "أو  

  .أقرب الى المدرج من موقع االنتظار قبل المدرج المحدد

في محاولة لالسراع بتدفق الحركة، يمكن السماح للطائرات بالسير على المدرج المستخدم، شريطة أال ينتج عن ذلك تأخير                  
 على وجه الخصوص، يجب تجنب السماح لطـائرة  وفي أحوال الظالم أو تدني الرؤية.  أو خطر بالنسبة للطائرات األخرى 

  .بالسير فوق المدرج المستخدم بينما تصطف طائرة أخرى في انتظار التصريح باالقالع

واذا كانـت المغـادرة المقـدرة       .  وبالمثل، يجب أن يتجنب المراقب جعل طائرة مغادرة تصطف على المدرج قبل األوان            
أفضل مكان النتظار الطائرة المغادرة فوق ممر سير الطائرات في موقع االنتظـار             موعدها آت بعد أكثر من دقيقتين، لكان        

  . قبل المدرج المحدد

ويمكن أن يصدر التصريح باالقالع لطائرة اذا كان هناك اطمئنان الى حد معقول بوجود الفصل المالئم حال ابتداء الطائرة                   
 قبل االقالع، ال يجب أن يصدر التصريح بـاالقالع الـى أن             وعند تطلب تصريح من مراقبة الحركة الجوية      .  في االقالع 

ويتعين اصدار تصريح االقـالع     .  تجري احالة التصريح الخاص بمراقبة الحركة الجوية الى الطائرة المعنية وتقر بوروده           
.  حركـة بـذلك   حينما تكون الطائرة مستعدة لالقالع بعد أن وصلت الى مدرج المغادرة أو اقتربت منه واذا سمحت حالة ال                 

  .  ولتقليل احتمال اساءة الفهم، يجب أن يتضمن التصريح الخاص باالقالع رمز تحديد مدرج المغادرة

ويجوز أن يصدر التصريح لطائرة بالهبوط حينما يكون هناك تأكد بدرجة معقولة من أن الفصل المحدد الخـاص بالمـدرج             
غير أنه ال بد كذلك من مالحظـة أن         .  تعبر الطائرة عتبة المدرج   بالعالقة الى ما سلف من حركة سوف يكون قائما حينما           

والطائرات التي تتلوها فـي   .  اجراءات االيكاو ال تسمح بالتصريح بالهبوط اال لطائرة واحدة في المرة الواحدة خارج العتبة             
  ".1رقم "تتابع االقتراب تتلقى تصريحها بالهبوط حينما تصل الى أن تصبح 

ة المدرج من برج المراقبة نتيجة النخفاض الرؤية، فليكن بمثابة تصرفك الفطري بصفتك مراقبـا القيـام                 ما لم تتعذر رؤي   
وراقب منطقة المناورة عن كثب أثناء مـضي        .  بالمسح االستطالعي دائما للمدرج قبل اصدار تصريح باالقالع أو بالهبوط         

  .العمليات الخاصة بالمدرج

واذا كان المراقب غير    .  في مناطق بالمطار وال يستطيع المراقب أن يراها من البرج         " يةنقاط غير مرئ  "وأحيانا تكون هناك    
قادر على أن يقطع بصريا أو بالرادار، بأن طائرة في سبيلها الى االجالء أو العبور قد أجلت عن المدرج، فـسوف يطلـب                

وال يقدم ذلك البالغ اال حينما تكون الطـائرة         .  حينئذ من الطيارين أن يبلغوا عند قيامهم بالجالء عن المدرج بصورة كاملة           
  .بكاملها قد ابتعدت عن المدرج تماما

ونظرا الى أن الجو من غير الممكن الى حد كبير التنبوء به، فمن المهم لمراقبة الحركة الجوية رصد تحركات أنماط الطقس               
ومـع انتقـال   .   المكلف بدعم العمليات في المطارفي شتى أنحاء منطقة المطار الممتدة، وذلك بالتعاون مع مكتب األرصاد         

وهناك .  حالة طقس متدهورة الى المنطقة، يتعين على المراقبين والطيارين على السواء االحتفاظ بأعلى مستوى من اليقظة               
  .  المتدنيةبعض األشياء يمكن للمراقبين القيام بها لتساعدهم في االحتفاظ بيقظتهم وجدة معلوماتهم أثناء عمليات الرؤية

وهناك قيمة كبيرة في استخدام نظامي االرشاد والمراقبة المتقدمين للحركة على السطح وذلك أثناء فترات عمليات الرؤيـة                  
ونظـرا  .  وقد تسمح مثل تلك المعدات للمراقب بمعرفة الموقع والتحركات بدقة للطائرات والمركبات في المطار             .  المتدنية

معدات لديه وسائل انذار مسموعة تحذر من االقتراب ومرتبطة بالمعدات، فان الكثير من عمليات              الى أن معظم أنواع تلك ال     
" في وضع تشغيل  "اختراق المدارج يمكن منعها بمجرد متابعة للنظام بغض النظر عن أحوال الطقس مع التأكد من أن النظام                  
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اضع في منطقة المناورة ال يمكـن أن يراهـا بـرج            خاصة وأن هذا النوع من المعدات قد يفيد في مو         .  في جميع األوقات  
  .المراقبة بسهولة

وفي األحـوال الطبيعيـة     .  وتعتبر عمليات التشغيل أثناء الظالم شاغال آخر بالنسبة للمراقبين والطيارين وسائقي المركبات           
ـ    .  يجلس المراقبون في مكان عال يشرف على المطار مما يعطيهم أفضل منظور ممكن             و، يمكـن تمييـز     ومن ذلـك العل

ونظرا الى أنه مـن     .  الطائرات والمركبات بسهولة أكبر عن أشياء أخرى في المطار أكثر من القيام بذلك من نقاط أرضية               
األصعب بالنسبة للطائرات والمركبات العثور على طريقها في أنحاء المطار في الظالم، يجب أن يتوخى مراقب الحركـة                  

  .راقبة الطائرات والمركبات في المطار من الغسق وحتى الفجرالجوية المزيد من العناية في م

وفـي  .  لدى نزولنا من علو البرج بما فيه من ميزة، يمكننا أن نرى أن الكثير من التحديدات يضيع كلما اقتربنا من األرض                
ث اختراق لمـدرج،    وفي حالة علم المراقب بحدو    .  محاولة لتبديد االلتباس، تجري اضاءة المطارات بصورة موحدة نمطيا        

  :فال بد من اتخاذ االجراء الفوري التالي

الغاء تصريح االقالع لطائرة مغادرة، أو اصدار تعليمات لطائرة تهبط بتنفيذ االجراء الخاص بفـشل االقتـراب أو تنفيـذ                    
  .مدرجوفي هذا السياق، يجب اطالع الطيارين المعنيين على موقع االختراق المحتمل بالعالقة الى ال.  دوران

وفي جهودها الرامية الى منع الحوادث والوقائع تـسعى         .  وتعمل الدول والمنظمات الدولية بجد في تحسين سالمة المدارج        
ولذلك فمن األهمية بمكان أن يقـوم المراقبـون         .  تلك الدول والمنظمات الى االستفادة من الخبرة المستمدة من وقائع سابقة          

وذلك سوف يشكل أساسا للعمل مستقبال بـشأن        .  أي اختراق لمدرج بايداع تقرير الواقعة     والطيارون وسائقو المركبات بعد     
  .منع الحوادث والوقائع

  االتصاالت
  .ان االتصال هو فن وتقنية االستخدام للكلمات بصورة فعالة لنقل معلومات أو أفكار

ستخدم كلمات مختلفة يمكن التبديل فيمـا بينهـا         وفي الكالم العادي في الدار أو في اجتماع عمل أو عبر الهاتف، غالبا ما ن              
  .وهذا غير الئق في حديث بالهاتف الالسلكي في مجال الطيران.  للتعبير عن نفس األفكار أو المفاهيم

ومن الحيوي أن نكون قادرين على نقل التعليمات والمعلومات الى الطيارين بأكثر الصور ايجازا بقدر االمكان، مستخدمين                 
، مع القيام رغم ذلك بكفالة أن المتلقي قـد فهـم الرسـالة              "البث على الهواء  " الكلمات وأقل مدة ممكنة من مدد        أقل عدد من  

  .وسيتخذ الالزم وفقا لها

طورت االيكاو عبارات اصطالحية قياسية بنية تجنب امكانية نقل معان ملتبسة، وقد أسهمت بذلك في سالمة العمليات فـي                   
  .تمدت االيكاو أيضا القواعد القياسية التقان اللغة ألغراض االتصال بين الطيارين والمراقبينوقد اع.  الجو وعلى األرض

وحال اتقان العبارات المستخدمة في مراقبة الحركة الجوية، ال بد وأن نصبح قادرين على نقل تلك الرسائل الى الطيـارين                    
على نفس التردد الالسلكي ولها رموز نداء تبـدو متماثلـة           وفي كثير من األحيان قد تكون هناك طائرات متعددة          .  المعنيين
  .وحينما يجري ذلك، من الحتمي استخدام رمز النداء بالكامل عند االتصال بتلك الطائرات.  صوتيا

وفي حالة وجود احتمـال     .  مختلف رموز النداء الخاصة بالطائرات متشابها في الراديو وان اختلفت         " صوت"وأحيانا يكون   
مراقب أن يقدم تعليمات لطائرة بأن تقوم مؤقتا بتغيير نوع رمز نداء الهاتف الالسلكي، لصالح السالمة، حينما يكون                  لذلك، لل 

  .التماثل بين رموز النداء لطائرتين أو أكثر قد بلغ درجة يحتمل عندها وقوع التباس
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لنحو المالئم تدل على ذلك فـي شـريط         وعند استعمال أنواع مختلفة من رموز النداء، قد يعد ضروريا وضع عالمة على ا             
  .سير وقائع الرحلة

وفيما يتصل بالتحركات على المدرج وممر سير الطائرات،        .  وتستخدم بعض الكلمات الرئيسية بالتوازي مع عبارات محددة       
ـ              " مصرح لها "فال تستخدم على سبيل المثال عبارة        ستخدم اال فيما يتصل بتصريح بـاالقالع أو الهبـوط، وال يجـوز أن ت

  .كتعليمات بعبور مدرج أو ممر لسير الطائرات

وباالختيـار  ".  عليك باالقالع فـورا   "أو  " مصرح باالقالع "ال تستخدم عادة اال في عبارات مثل        " االقالع"وبالمثل فان كلمة    
  .المتأني للكلمات التي نستخدمها في االتصال، يمكن تقليل حاالت االلتباس بصورة جذرية

حظ أنه بالرغم من أنه قد يكون من المرغوب فيه الى درجة كبيرة أن يكون استخدام العبارات االصطالحية                  من المهم أن نال   
القياسية الصادرة عن االيكاو عالمي النطاق، فان الحقيقة هي أنه في الوقت الحالي، توجد اختالفات بين الـدول فـي هـذا                      

لقياسية الصادرة عن االيكاو المستخدمة للداللة على اصطفاف طائرة         فعلى سبيل المثال، فان العبارات االصطالحية ا      .  الشأن
خـذ موقعـك    "، ولكن في بعض الدول يرد استخدام عبارات أخرى مثل           "اصطف وانتظر "أو  " االصطفاف"على مدرج هي    

عليـك  : "القائلـة والعبارة االصطالحية القياسية الصادرة عن االيكاو       ".  عليك بالمسير ألخذ موقعك واالنتظار    "أو  " وانتظر
ومن السهل أن ترى كيف يمكن أن ينشأ االلتبـاس بـسبب تلـك              .  يعني االنتظار قبل المدرج   " بالمسير الى موقع االنتظار   

  .االختالفات ولذلك فان االيكاو تنشط في الوقت الحالي ساعية الى تحقيق المواءمة بين تلك االصطالحات

وال يجب أن تستخدم عبـارات مثـل        .  ر من الحيطة لتجنب أي التباس     يتطلب اصدار تصاريح مشروطة األخذ بأقصى قد      
وذلك فيما يخص التحركات التي تؤثر على مدارج نشطة، ما لم           " بعد الطائرة المغادرة  "أو  " وراء الطائرة التي تقوم بالهبوط    "

لقـا أن تـصدر للمركبـات    وال يجـب مط .  يتسن للمراقب والطيار المعنيين كليهما رؤية الطائرات أو المركبات المعنيـة         
  .التصاريح المشروطة التي لها عالقة بمدرج نشط

رمز نداء الطائرة، والشرط، والتصريح والقيام بايجـاز        : ويكون اعطاء التصريح المشروط بالترتيب التالي ومكونا مما يلي        
  .بذكر الشرط من جديد

 "AIR CANADA 453, BEHIND BAE 146 ON SHORT FINAL, LINE UP, BEHIND":  فعلى سبيل المثال

وفي الغالب األعم، يقوم المراقبون باعطاء الطيارين توجيهات صيغت بعناية تستخدم عبارات اصطالحية مالئمة، ليأتي الرد                
وفيما .   أن يقوم الطيار بترديد بعض التعليمات للتحقق من دقة نقلها          االلزاميغير أنه من    ."  روجر"عليها من الطيار قائال،     

عمليات المدرج تنطوي تلك التعليمات على تصاريح وتعليمات لدخول أي مدرج والقيام بالهبوط عليه والقيام باالقالع                يتصل ب 
واستغراق وقت اضافي لضمان اكتمـال الفهـم        .  فوقه واالنتظار قبله، والعبور والرجوع فوقه، سواء كان نشطا أو لم يكن           

  .سوف يؤدي الى عمليات أكثر أمانا

تنا أهمية استخدام عبارات اصطالحية وترديد مالئم، نحتاج أن نركز على نوع آخر من األخطـاء يعـد نتيجـة     وبعد أن أثب  
  .أخطاء الترديد واالستماع: لحاالت االلتباس في فهم التبليغ

أ وخطأ الترديد يقـع حينمـا يقـر       .  ومن الضروري أن يصغي المراقبون دائما وبعناية للتصاريح والتعليمات عند ترديدها          
.  مراقب الحركة الجوية تصريحا أو تعليمات على طيار، ويكرر الطيار التعليمات بدوره للمراقب على نحو غيـر صـحيح                  

  :ولتستمع الى ما يلي لترى ما اذا كان بامكانك التقاط الخطأ

انتظـر  .  ونوفمبر ابابالمسير الى المدرج رقم واحد ثالثة عبر ممر سير الطائرات "هل قمت بالتقاطه؟ التعليمات كانت تفيد     
حسنا، المسير على المدرج واحد ثالثة عبر ممر سـير          : "وحينما قام الطيار بترديد التعليمات قرأ     ."  قبل المدرج اثنين ثالثة   
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. في التـصريح " ممر سير الطائرات بابا"وهو بذلك فاته القسم الذي يقول " الطائرات نوفمبر، انتظر قبل المدرج اثنين ثالثة،   
  . أخطاء اعادة االستماع–تكن قد التقطت الخطأ في الترديد، فستكون قد صرت ضحية للخطأ اآلخر الذي سنناقشه واذا لم 

وهذا مثال لخطأ   ". صحيح"في هذه الحالة، فان المراقب أكد بعد أن أساء االستماع الى الطيار على التعليمات الخاطئة بقوله،                 
  . ع ترديدا صحيحا، ولكن في الواقع، لم يقم سوى بتوكيد الخطأالمراقب أنه سم" ظن"وربما . اعادة االستماع

 أو على األقل نظن أننا نسمع       –، ويعني ببساطة أننا عادة نسمع       "بالتحيز الناشئ عن التوقع   "عليك أن تكون منتبها لما يسمى       
ي شخص يدخل في اتصاالت     وذلك يمكن أن يحدث للطيار أو للمراقبين أو لسائقي المركبات أو أل           .  أن نسمعه  نتوقع الذي   –

في مطار دولي كبيـر صـدر التـصريح لطـائرة           : وعلى سبيل المثال التوضيحي فكر في هذا التصور       . الهاتف الالسلكي 
ثم صدر تصريح االقالع    .  باالصطفاف واالنتظار في مدرجين مختلفين وان كانا متقاطعين        210 وطائرة سيسنا    737 بوينغ

مـن  " مصرح لك باالقالع  "متوقعا أن يسمع    ولسوء الحظ، بدأ طيار السيسنا،      . لطاقم بوروده ، األمر الذي أقر ا    737للطائرة  
والتقـت  .  والمراقب لم يلتقط اقرارا مكررا من طـائرتين مختلفتـين         . ، في االقالع دون أن يفهم الرسالة بالكامل       أجله هو 

 مـن   737ة خطيرة من جهة طيـار الطـائرة         الطائرتان في التقاطع، ولم تتمكن الطائرتان سوى بفضل دوران مبكر بدرج          
  .   مترا فقط30وكانت مسافة تجنب التصادم .  االفالت من تصادم

  .  المبادئ اللغوية–وذلك ينتقل بنا الى النقطة األخيرة لدينا في الجزء الخاص بالعبارات االصطالحية في هذا القسم 

 بذل الجهد ليقل الى أدنى حد مقدار الوقت الذي ينفق فـي             وفي صدد . من المهم أن نحتفظ بسرعة تخاطب متواترة ومتسقة       
االيضاح والذي يحتاج األمر اليه لتصحيح التعليمات من المراقب التي تتسم بالتلعثم أو السرعة، يحتاج المراقبون الى الكالم                  

  .بوضوح، والى النطق الواضح لكل كلمة

  .بالكالم بوضوح وبدون اعاقةيجب أن ينصب االنتباه على جعل الميكروفون في وضع يسمح 

ان استخدام العبارات االصطالحية السليمة، وايضاح رموز النداء التي تعد متماثلة صوتيا، ومعرفة ما هي مواضع الزلـل                  
وباستخدام هـذه   . القائمة، وكيفية اجتنابها، كل ذلك يضيف الى سالمة المجال الجوي والطائرات في بيئة عمليات المطارات              

  .بسيطة والفعالة في ذات الوقت والمبينة في هذا القسم، يمكن أن يتسم الطيران بالكفاءة واألمان في آن واحدالتقنيات ال

  المعدات
فاذا نظرنا في أنحاء برج المراقبـة       . باعتبارنا مراقبي حركة جوية، فاننا محاطون بالمعدات االلكترونية في كل مكان حولنا           

ابعة الخاصة بالرادار، وحواسيب وطابعات شريط الطيران، وشاشات متابعة الطقس          رأينا لوحات االتصاالت، وشاشات المت    
وفي بداية المناوبة، هناك بعض     . والعديد من المواد األخرى هنالك لتعطينا األدوات التي نحتاجها للقيام بمهامنا بصورة فعالة            

  .األشياء التي نحتاج الى القيام بها لضمان األمان للعمليات

. ة المناوبة مباشرة، يجب أن يتم الفحص لجميع المعدات للتأكد من أنها جميعا في وضـع يـسمح لهـا بالعمـل                     وقبيل بداي 
التحقق من أن جميع األنوار المتاحة تعمل على النحو المالئم، وأن جميـع أجهـزة   : وعمليات الفحص تلك يمكن أن تتضمن   

للحركة على السطح أو غير ذلك من النظم المتقدمة لالرشـاد           واذا كان برج المراقبة مجهزا برادار       . االتصال تؤدي عملها  
ومن األفضل اكتشاف عطب    . والمراقبة للحركة على السطح، فان تلك المعدات يجب فحصها للتأكد من أنها صالحة للخدمة             

  .في المعدات اآلن بدال من االنتظار الى أن تنشأ الصعوبات وتحدث واقعة

قبل المناوبة ال بد من قيد أية تفاوتات يجري اكتشافها في دفتر للصيانة للقيام باجراءات               ومع اجراء استكمال فحص المعدات      
  .ولقد ثبت أن هذا النظام األساسي وسيلة فعالة البالغ التفاوتات لالدارة المناسبة من أجل اجراء االصالح. االصالح
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 للتأكد من أنها تعمل على نحو سليم وباديـة          ومن المهم أيضا فحص جميع المساعدات البصرية في المطار بصورة منتظمة          
  .وتلك المهمة تتم في األحوال العادية من خالل العاملين بالصيانة في المطار. للعيان بصورة ميسورة

في الظروف العادية يتوصل المراقبون الى العديد من المعدات للمساعدة في القيام بارشاد الطائرات بأمان في المطار وقرابة                  
ومن المهم، خاصة أثناء العمليات التي تتم في رؤية متدنية، تذكر االجراءات التالية حينما تكـون نظـم االرشـاد                    . المطار

  .والمراقبة المتقدمة الخاصة بالحركة على السطح غير متاحة أو غير قابلة ألداء الخدمة

الخدمة أثناء عمليات الرؤية المنخفضة، يتحتم ونظام االرشاد والمراقبة المتقدم هذا حينما يكون اما غير متاح أو متعطال عن              
على أن يفسر ذلـك علـى أنـه يعنـي أن           . أن تقوم كل الطائرات والمركبات باالبالغ عن أنها قامت باخالء مدارج نشطة           

ـ                        م المركبة أو الطائرة بكاملها ال بد من أن تكون قد مرت بموقع االنتظار قبل المدرج ذي الصلة قبل أن يعتبر المدرج قد ت
  .اخالؤه

وهـذا  . وبجعل التقرير الخاص بالطائرة محموال في الجو، يمكن أن يتأكد المراقب من أن الطائرة لم تعد في المدرج النشط                  
  .سوف يسمح للمراقب بأن يقوم بصف الطائرة التي تليها ألغراض المغادرة

هوما جديدا نسبيا، وان كان يمكن لهـا أن         مف) أي علم توزيع المعدات بصورة مريحة للجسد البشري       (وتعتبر االرغونوميقا   
  .تثبت أنها فعالة للغاية عند ادخالها في مكان العمل

وتعرَّف االرغونوميقا على أنها العلم التطبيقي الخاص بتصميم المعدات، من أجل مكان العمل، والذي يهـدف الـى بلـوغ                    
وباختصار تعتبر االرغونوميقا هي فـن وزع       .  المشغل االنتاجية لحدها األقصى من خالل تقليل االنهاك وعدم االرتياح لدى         

المعدات بصورة تجعلها ميسورة للتوصل اليها بسرعة من جهة المشغل دون أن تؤدي الى اعاقة الحركة في حالة االحتياج                    
  .اليها

قط أن يعرضوا   فهؤالء الناس ليس من الممكن ف     . وال شك في امكانية استفادة محل العمل من تطبيق التصميم االرغونوميقي          
أنفسهم أو غيرهم بذلك العمل لالصابة، بل ال تكون المعدات الضرورية التي يحتاج المرء اليها موجودة في مكـان يمكـن                     

  .التوصل اليها فيه بسهولة

وشاشات الحاسوب  . وفي هذه الحالة، يمكن أن يحدد كل مراقب على حدة الموضع المالئم لكل شيء يحتاج اليه للقيام بالعمل                 
لمتحركة، وأجهزة الهاتف التي يمكن التوصل اليها بسهولة، وبيئة العمل التي وضعت خصيصا وفقا للحاجة كلها تؤدي الى                  ا

  .جعل الموظف أكثر انتاجية وأكثر أمانا

  العوامل البشرية
في أية مرحلة أثنـاء     وبالنسبة للمراقبين من الحيوي أال يضيع الوعي بالحالة أو تضيع الصورة الذهنية الكاملة للحركة كلها                

والـوعي  . واألمر ينطوي على معرفة المواقع والنوايا لجميع الطائرات والمركبات التي تقع تحت مراقبتـك             . مناوبة معينة 
كما أن فقدان الوعي بالحالـة ظـل عـامال          . بالحالة الكامل ينطوي كذلك على المعرفة بجميع المخاطر في منطقة المناورة          

 وهي أكثـر الحـوادث ازهاقـا        – فردا   583 وال سيما الكارثة التي أودت بحياة        –رث الطائرات   مسهما في العديد من كوا    
  .لألرواح في تاريخ الطيران المدني

بأنه مصرح له بـاالقالع، اال أن       " االعتقاد"ان فقدان الوعي بالحالة، الى جانب سوء االتصال الالسلكي، حمال الطيار على             
 دورته لالقالع، وفي أعقاب دوران مبكر ارتطم بعد ذلك بطائرة ثانية لم تكن قد قامت بعـد                  فقد بدأ .  ذلك لم يكن هو الحال    

  .باخالء المدرج
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لقد أكدنا على قيام المراقبين من أجل السالمة بتعميم تعليماتهم ومعلوماتهم لصالح أية طائرة أو مركبة أو عاملين في منطقة                    
وذلك سـوف يـساعد     .  ستخدمين عبارات اصطالحية موحدة واضحة وموجزة     المناورة أو بالقرب منها في الوقت المالئم م       

  .على احتفاظ الوعي بالحالة وتحسين مستواه لدى كل من يستمع الى موجتكم الالسلكية

  .بعد أن قلنا هذا نقول هناك عدد من بواعث التشتيت في محل العمل يمكن لها أن تعوق وعينا بالحالة

ومسؤولية .  وغ الذروة فيها ال يجب أن تؤدي مطلقا الى االسراف في تحميل المراقب األعباء             ان حاالت تنامي الحركة أو بل     
  .االدارة هي ضمان أال يسمح لعبء العمل بالوصول الى المستوى الذي قد يعاني المراقب عنده من فقدان الوعي بالحالة

لخبرة أن عكس ذلك من تدني مستوى الحركـة للغايـة           وكما أن مراقبا مثقال بعبء العمل قد يفقد وعيه بالحالة، فقد أثبتت ا            
يحمل في طياته خطر شعور  المراقبين بالملل وفقدانهم الوعي بالحالة نتيجة اللهاء انتباههم وصرفه نحو نشاطات أخـرى                   

  .تعد على هامش مسؤوليتهم في المراقبة

البيئة ال يعتبر أي شخص جزيـرة منعزلـة         ففي مثل هذه    .  والعمل في فريق أمر ضروري في برج مراقبة متعدد الطواقم         
وكل مراقب ومساعد يجب أن يكون واعيا بواجبات ومسؤوليات اآلخرين وضمن حدود مسؤوليات هؤالء يجب أن                .  بذاتها

  .يكونوا مستعدين لتقديم يد المساعدة الى زمالئهم اذا ما طلب اليهم ذلك

عين المراقبين على االحتفاظ بمستوى عال من الـوعي بالحالـة،           ومساعدات الذاكرة من قبيل شرائط تتبع مسار الرحالت ت        
ومع زيادة عـبء    .  في مدرج نشط  " تصطف وتنتظر "وهناك على سبيل المثال التعليمات التي صدرت من قبل لطائرة بأن            

  .العمل، تصبح تلك المساعدات أساسية بدرجة أكبر في مساعدة المراقب في نقل الحركة بأمان

، ويعني أنه أثناء العمليات في المطـار أو         "مقصورة القيادة المعقمة  "ي بيئة مقصورة الطيران ظهر مفهوم       وكما هو الحال ف   
بحاجة الى  " برج المراقبة المعقم  "على مقربة منه ال يسمح ألية مشتتات لالنتباه بالتدخل في عملية تشغيل الطائرات، وأهمية               

هه بين واجبات المراقبة وبين نشاطات خارجية أخرى مثل قراءة جريدة           ويجب أن يضمن المراقب عدم انقسام انتبا      .  توكيد
  .أو مشاهدة تلفاز

وحال ضياع الـوعي  " الصورة الكلية"والشعور بالتعب يمكن أن يجعل الشخص مستغلقا ذهنيا، ولو لثانية واحدة، بحيث يفقد            
  .ملبالحالة قد يحتاج الشخص المتعب الى عدة دقائق ليستعيد ذلك الوعي بالكا

عن طريق تلقي افادة تتسم بالدقة، يجري تعريف المراقب الذي يحل محل آخر عن جميع الطائرات والمركبات التي يوشك                   
ويجب ايالء اهتمام خاص ألية حالـة       .  وهذا يتيح فرصة لتوجيه األسئلة لالستيضاح     . أن يضطلع بمسؤولية المراقبة عليها    

دات بالمطار والتي قد تنطوي على حركة ملموسة خاصة بالمركبـات أو علـى              غير عادية بما في ذلك أعمال الصيانة للمع       
  .  ومن خالل هذا االجراء، ينتقل الوعي بالحالة الى المراقب الذي يشغل مكان غيره.  أعطال في المعدات

.  ة المـدرج وجميع المراقبين يجب أن يتلقوا تدريبا متكررا، وذلك عامل من العوامل الرئيسية في المحافظـة علـى سـالم     
فعلى سبيل المثال من األفكار المستحـسنة أن يجتمـع          .  وسوف يساعد وجود برنامج جيد للتدريب في تعزيز ثقافة السالمة         

العاملون بصفة دورية وأن يناقشوا كيف يديرون تدفق الحركة في ظل مختلف الظروف، مثال في الحاالت التي يكون فيهـا                    
  .  الطقس رديئا

لتدريب تتيح وسيلة جيدة لصيانة وتعزيز عمليات التشغيل المأمونة هي وجود لوح للنشرات فـي قاعـة                 وهناك أداة أخرى ل   
وتخصيص جزء من اللوح لنـشرات      . االستراحة، مع استخدام الملصقات والصور لتذكير المراقبين بمسائل سالمة المدرج         

  .لفعال لالجراءات الجديدةاعالنات الطيارين والتغييرات االجرائية قد يساعد أيضا في التنفيذ ا
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ونظرا الى أن المعدات القديمة يجري تحديثها والمعدات الجديدة يجري تركيبها، فمن األهمية عمل جدول تدريب يعطي كل                  
وسـوف  .  مراقب الفرصة للخروج من بيئة العمل االعتيادية حتى يتعلم كيف يستخدم على النحو الالئق الوسائل الجديـدة                

لنسبة للتنفيذ المأمون من زاوية المعدات أن يجري تدريب كل مراقب على كل مرحلة من مراحـل أداء                  يكون من الحيوي با   
  .  المعدات على أن يتضمن ذلك في األحوال المثالية بعض التقنيات األساسية في تحري األعطال

وفي هذا الشأن ال يختلـف      .  ومعظم الناس الذين لديهم أسرة ووظيفة طيلة الوقت يعيشون ما قد يوصف بأنه حياة مزدوجة              
غير أنه مع األخذ بعين االعتبار لعمل المراقبين عادة في ظل أحوال ضاغطة، غالبـا               .  مراقبو الحركة الجوية عن غيرهم    

من خالل جدول للتناوب، فانه يجب عليهم أن يتأكدوا من أن مطالب حياتهم الخاصة ال تطغى على متطلبات الراحة الكافية                    
  .قبل بدء العمل

واال كان الجمع بين الضغوط الكامنة المرتبطة بفترات العمل بالتناوب وبين الضغوط الخارجية في حياتهم الخاصة وصـفة                  
  .لكارثة محتملة

وتلـك  .  والتوتر يمكن تعريفه باعتباره حالة ذهنية أو عاطفية باعثة على عدم السرور تقع نتيجة لتأثيرات خارجية سـلبية                 
.  زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وتوتر العضالت والقابلية لالستثارة واالكتئـاب            االعراض يمكن أن تشمل     

ومراقبة الحركـة   .  ان التوتر شيء يحدث لكل الناس غير أنه من األمور الكامنة في بعض الوظائف على وجه الخصوص                
 يوم العمل وهم يحـاولون تحقيـق تـوازن          ومعظم المراقبين يتعرضون لتوتر مستمر طيلة     .  الجوية من بين تلك الوظائف    

  .عمليات المطارات" أوركسترا"حساس في 

وحينما يكون الشخص معرضا لقدر كبير من الهموم الذهنية أو الضغوط في حياته الشخصية فانه يجب أن يفكر مليا في ما                     
هنية أو الضغوط قـد تكـون جـد         وعواقب العمل في ظل الهموم الذ     .  اذا كان من المالئم له االضطالع بواجبات تشغيلية       

  .خطيرة

وهناك جانب أساسي هو    .  ان العثور على متنفس يالئم اهتماماتك وأسلوب حياتك من بين المفاتيح التي تجعلك مراقبا ناجحا              
وذلك يمكن أن يساعد الشخص في االحتفاظ بتركيزه فـي العمـل وأن             .  الحصول على راحة كافية قبل الذهاب الى العمل       

  .ة جوهرية احتفاظ الوعي بالحالةيسهل بصور

وفي نهاية المطاف، يعتبر الوعي الكامل بالظروف التشغيلية المحيطة أمرا أساسيا في أي من جوانب الطيران، ولكنه يعـد                   
أمرا له مغزى خاص في عمليات المطارات، حيث يتطلب التقارب الوثيق الخاص بجميع الطائرات التي يجـري تـشغيلها                   

  .طالعا وفهما مستمرين للبيئة المحيطةوبالمراقبين است

وفي هذا القسم رأينا الدور الحيوي الذي تقوم به االجراءات واالتصاالت والمعدات والعوامل البشرية في ذلك الوعي بالحالة                  
 القبيـل  والتأثير الذي قد يكون لكل منها على القدرة على تقليل التهديد المتمثل في اختراق المدرج وفي وقائع أخرى من هذا                   

الحلقـة األقـوى    " العنـصر البـشري   "وفي نهاية المطاف يمكن أن يعد       .  أو استبعاده كليا، في العمليات في سيرها اليومي       
  .واألضعف في ذات الوقت في سلسلة عمليات التشغيل

   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  عمليات الطيران
ران، فأنت تتحرك على أية حال بسرعة بطيئة للغاية         في بادئ األمر يبدو المسير من المدرج واليه أبسط جزء في رحلة الطي            

ولكن حسبما نعرف جميعا، يمكن أن يغدو في بعض األحيان مجرد           .  وغالبا ما يكون هناك مراقب للحركة الجوية لمتابعتك       
أ يعد خطـأ  فالقيام دون قصد بالعبور أو الهبوط أو االقالع في المدرج الخط.  اجراء بسيط أمرا خطيرا اذا ارتكبت األخطاء     

  .  خطيرا للغاية في حقيقة األمر

فاألخطاء نرتكبها جميعا طيارين كنا أم مراقبي حركة جوية أو سائقي مركبات للخدمة أو حتى حارس أمن يتـرك البوابـة                     
ولكن العديـد   .  ولكن لماذا تقع األخطاء؟  بالنسبة للبعض يرجع ذلك الى مجرد نقص في المعرفة أو التدريب               .  دون وصد 

 األخطاء خاصة تلك التي تنتج عنها اختراقات المدارج راجع الى عدم اكتساب وعي جيد بالحالة أو عدم االحتفاظ بـذلك          من
  .الوعي

المعلومات، في الوقـت    بصحيح  المعرفة  :  نقولها ببساطة، الوعي بالحالة هو عملية الحصول على العوامل الصادية الثالثة          
 واذا توافرت لدينا جميع المعلومات التي نحتاجها، واذا طبقنا االجراءات المالئمة،            .  ازاء ذلك   الصائب التصرف، و الصحيح

  . يصبح الحصول على السالمة في جيئتنا وذهابنا الى المكان الذي نحتاج الى الذهاب اليه أمرا سهال

ية عوائق أو أخطـار أو      والوعي بالحالة الجيد يعني أن يعرف الطيارون أين هم، والطريق المرغوب فيه الى مقصدهم، وأ              
وفي المطارات التي بها أبراج مراقبة، يجب أن يتطابق ما لدى المراقبين من نيـة ومـا لـدى                   .  قواعد توجد في الطريق   

  .واذا لم يحدث ذلك ال يمكن أن يتوافر وعي جيد بالحالة، ال للطيارين وال لمراقب الحركة الجوية.  الطيارين من فهم

جيد أمرا أساسيا لعمليات التشغيل المأمونة، كيف يمكن لنا أن نحصل عليه ونحتفظ بـه؟  أي بعبـارة               مادام الوعي بالحالة ال   
وقد بين البحث أن العوامل     "  كيف ولماذا يفقد الطيارون ميولهم للوعي بالحالة ويرتكبون أخطاء حرجة نتيجة لذلك؟           : "أخرى

  :التالية غالبا ما تؤدي الى تضاؤل الوعي بالحالة
 ت التي ال تكتمل أو يساء فهمهااالتصاال •

 عدم التخطيط •

 حاالت الذروة في عبء العمل •

 عوامل التشتيت لالنتباه •

  فقدان مفاتيح الرؤية •

وعليه فان السبب األهم في األخطاء الراجعة الى .  دعونا نفحص كال منها لنرى كيف يمكن لها أن تؤثر على الوعي بالحالة          
  .الضعف الوعي بالحالة هو مشكالت االتص

  :وفي أغلب األحيان تنشأ صعوبات االتصال عن عامل أو اثنين من هذين العاملين
 استخدام عبارات اصطالحية ال تتبع نمطا موحدا •

  ضعف المقدرة اللغوية •

االت تفاوتا بين ما ينتويه مراقب الحركة الجوية وبين ما يفهمـه الطيـارون والعكـس                تسبب أوجه القصور هذه في االتص     
التي تعد  " الصورة الذهنية المشتركة  "فاالتصاالت الواضحة والدقيقة وسليمة التوقيت أمر أساسي في اقامة وتحديث           .  بالعكس

  .مل لما يتم بثه من رسائلوفيما يلي بعض الوسائل لضمان الفهم الكا.  ضرورية للوعي بالحالة الجيد
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 .استخدم العبارات االصطالحية ذات النمط الموحد، سواء في توجيه الطلبات أو االقرار بوصول الرسائل •

استخدم عمليات الترديد من جديد للتعليمات الخاصة بالمسير، على أن تشمل المدرج المستعمل وأية مدارج يـتم             •
 أو التوقف دونها أو عبورها أو التراجع عليهـا وأن تـشمل جميـع               دخولها، أو الهبوط فوقها أو االقالع منها      

 .التعليمات الخاصة باالنتظار

 .ترديدا" ويلكو"أو " روجر"ال يشكل استخدام كلمة :  تذكر--

 .استخدم رموز النداء كاملة •

رد من داخـل  عليك باستيضاح ما يثير االرتياب متى أثير، وذلك قبل المضي، واما أن تفعل ذلك باستخدام الموا      •
 .مقصورة القيادة، أو باالتصال بمراقبة الحركة الجوية

في حالة ما اذا كان مراقب الحركة الجوية والطيارون يستخدمون لغات أولى مختلفة، تكلم بـالبطء والوضـوح      •
 .المطلوبين لدى استخدام اللغة المشتركة لضمان حصول الفهم

 .ة المشتركة في المطارات التي ال تخضع لمراقبةقم دائما بالمتابعة واعالن النوايا على الموج •

 .أكتب تعليمات المسير اذا لم تكن مألوفة، واجعل رسم المطار جاهزا معك أثناء التحركات •

من المهم أن نالحظ أنه بالرغم من أنه قد يكون من المرغوب فيه الى درجة كبيرة أن يكون استخدام العبارات                     •
 االيكاو عالمي النطاق، فان الحقيقة هي أنه فـي الوقـت الحـالي، توجـد                االصطالحية القياسية الصادرة عن   
فعلى سبيل المثال، فان العبارات االصطالحية القياسـية الـصادرة عـن            .  اختالفات بين الدول في هذا الشأن     

، ولكن فـي    "اصطف وانتظر "أو  " االصطفاف"االيكاو المستخدمة للداللة على اصطفاف طائرة على مدرج هي          
".  عليك بالمسير ألخذ موقعك واالنتظـار "أو " خذ موقعك وانتظر  "الدول يرد استخدام عبارات أخرى مثل       بعض  

يعني االنتظـار   " عليك بالمسير الى موقع االنتظار    : "والعبارة االصطالحية القياسية الصادرة عن االيكاو القائلة      
ب تلك االختالفات ولذلك فان االيكاو تنشط       ومن السهل أن ترى كيف يمكن أن ينشأ االلتباس بسب         .  قبل المدرج 

  .في الوقت الحالي ساعية الى تحقيق المواءمة بين تلك االصطالحات
 . فلتأخذ حذرك منها–يمكن لرموز النداء المتماثلة أن تؤدي أيضا الى خلق االلتباس  •

 – األقل نظن أننا نـسمع        أو على  –، ويعني ببساطة أننا عادة نسمع       "بالتحيز الناشئ عن التوقع   "تجنب ما يسمى     •
وذلك يمكن أن يحدث للطيار أو للمراقبين أو لسائقي المركبات أو ألي شخص يدخل في               .  أن نسمعه  نتوقعالذي  

في مطار دولي كبير صـدر      : وعلى سبيل المثال التوضيحي فكر في هذا التصور       . اتصاالت الهاتف الالسلكي  
الصطفاف واالنتظار فـي مـدرجين مختلفـين وان كانـا            با 210 وطائرة سيسنا    737التصريح لطائرة بوينغ    

ولسوء الحظ، بـدأ طيـار      . ، األمر الذي أقر الطاقم بوروده     737ثم صدر تصريح االقالع للطائرة      . متقاطعين
. ، في االقـالع دون أن يفهـم الرسـالة بالكامـل           من أجله هو  " مصرح لك باالقالع  "متوقعا أن يسمع    السيسنا،  

والتقت الطائرتان في التقاطع، ولم تتمكن الطائرتـان        .  ارا مكررا من طائرتين مختلفتين    والمراقب لم يلتقط اقر   
وكانت مـسافة   .   من االفالت من تصادم    737سوى بفضل دوران مبكر بدرجة خطيرة من جهة طيار الطائرة           

 . مترا فقط30تجنب التصادم 

.  ور المدرج قد جرى تلقيـه مـن قبـل         أطع أعمدة اشارات الوقوف اذا استضاءت حتى وان كان التصريح بعب           •
 .فربما كان لدى مراقب الحركة الجوية عطب السلكي، أو ربما كانت طائرتك بها ذلك العطب

ان رصد البث من جهة مراقب الحركة الجوية الى الطائرات األخرى، وتصور مواقعها وتحركها مكون مهـم                  •
ولتكن علـى وعـي     .   الجهد، ولكن عليك بالمحاولة     قد يحتاج األمر الى بعض     –الحتفاظ الوعي بالحالة الجيد     
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ونفس الشيء ينطبق علـى اجـراءات       .  خاص بالتصاريح حينما تكون في الجو وأيضا اذا كنت على األرض          
 .عمل تصور للطائرة في مطار غير خاضع للمراقبة على أساس من االعالن الذاتي من جانب الطيارين

ن تصريح االقالع للطائرة المغادرة ال يصدر أبدا حتى يتم بث التصريح وعلى سبيل المالحظة التشغيلية، تذكر أ
 .الخاص بمرحلة أثناء الطريق الى طواقم الجو المعنية ويجري االقرار به من جهة تلك الطواقم

ر مثل مطا .  وكما قد تفترض، ومع نمو المطارات وزيادة تعقيدها، فقد أضحت طرق المسير للطائرات أكثر تعقيدا بدورها               
  .أوهير الدولي في شيكاغو

.   مدرجا مختلفا للمسير منها واليها وعدة طرق لكل منها عادة، اضافة الى ترددين مختلفـين للمراقبـة األرضـية                   14هناك  
.  ومن الواضح أن االعداد المسبق والتخطيط أمر وارد هنا، غير أن الشيء نفسه ينطبق على المطارات األقل اكتظاظا أيضا                  

  .لى واألساسية تماما هي أن تكون خارطة المطار معك أثناء المسير الى داخل المدرج والى خارجهوالخطوة األو

وفي البوابة، أو قبل النزول، راجـع معـالم المهـبط           .  دون ذلك االجراء البسيط، يمكن أن يضمحل الوعي بالحالة بسرعة         
ستعراضك معلومات نشرات اعالنـات الطيـارين       واجعل في ا  .  والخيارات الخاصة بطرق المسير المحتملة وتعرف اليها      

واعلم على وجـه    .  والخدمة التلقائية لمعلومات المحطة النهائية وتأكد من أن طاقم مقصورة الطيران برمته قد جرت افادته              
وحدد المدارج المتوازية وأكد على استخدامك لليمين أو الوسـط          .  الخصوص المدارج على طول طريق المسير الخاص بك       

وقم باالفادة بشأن النقاط الساخنة، التي هي مواضع جرت العادة فيها على أن يتعرض طاقم الطائرة لاللتبـاس                  .  اليسارأو  
وهذه النقاط جرى تمييزها على بعض خرائط المطارات، ولكن استخدامها ليس بـاألمر             .  مما ينتج عنه اختراقات المدارج    

  .  المشاع

ستخدامها على نحو مالئم سوف تساعد في تقليل العقبة التالية للوعي بالحالـة، وتقليـل   ان اجراءات التخطيط تلك في حالة ا  
وكل طيار يعرف أن عبء العمل اذا ازداد أكثر من الالزم فان قدرته على متابعة البيئة المحيطة سوف                  .  ذروة عبء العمل  

 أثناء عمليات االقتراب اآللي، حينمـا يكـون         وهذا يعتبر عادة من الظروف التي تطرأ في الجو، على سبيل المثال،           .  تهبط
  .مقدار العمل عادة كبيرا للغاية

فقلة الوقت، والمتطلبات من جهـة الـشركة        .  غير أن مثل ذلك الحال يمكن أن تراه على األرض أثناء عملية المسير أيضا             
 في المطار، وبما تفعلـه الطـائرات        ومراقبة الحركة الجوية وما الى ذلك تقلل من معرفتنا بالموضع الذي نحن فيه بالضبط             

وعادة ما تكون النتيجة هي الدخول دون قصد في مدرج أو المرور عبره وحدوث مخالفة لالجـراءات بالنـسبة                   .  األخرى
  .للطاقم، ما لم تحدث حادثة مباشرة

.  لب يخـل بالـسالمة    والحل، باالضافة الى بلوغ أقصى مستويات التخطيط واالعداد قبل مسير الطائرة، هو مقاومة كل مط              
.  فنحن جميعا نريد أن نتعاون لبلوغ أقصى حد من كفاءة عمليات التشغيل، على أال يكون ذلك على حساب التشغيل اآلمـن                    

ومعلمو الطيران وطيارو التجربة يجب أيضا أن يستخدموا سداد الرأي حتى ال يزيدوا من عبء العمل الى درجـة تجعـل                     
  .حتمال بعيداختراق المدرج أكثر من مجرد ا

وعوامل تشتيت االنتباه عادة ما يمكن      .  وعوامل تشتيت االنتباه جزء حتمي من نشاطات الطيران بما فيها العمليات األرضية           
فمن الناحية العملية ما من طيار      .  التحكم فيها ولكنها اذا حدثت في الوقت الخطأ أو اذا تعاظمت بدرجة كافية، فقد تقع حادثة               

 أو آخر بالصعود أو النزول في ارتفاع محدد بسبب شيء حدث في مقصورة القيادة شتت االنتباه بعيدا عن                   اال وقام في وقت   
  .  التشغيل السليم للطائرة

.  ونفس الشيء يحدث على األرض، ولكن بدال من الطيران عبر علو معين، يقوم الطيار بالمسير عبر مدرج دون تـصريح                   
 وهذا يعني استبعاد    –أثناء مسير الطائرة    " مقصورة القيادة المعقمة  "باستخدام اجراءات   ويمكن تقليل عوامل التشتيت الذهني      
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غير أن بعض عوامل التشتيت الذهني ال نستطيع        .  جميع المحادثات والنشاطات التي ال تتصل مباشرة بالتسيير اآلمن لرحلة         
و الشركة، أو أنوار التحذير أو االنـذار، أو الطلبـات            مثل استفسارات مراقبة الحركة الجوية أ      –أن نتحكم فيها أو نتنبأ بها       

  .ذات األولوية الخاصة بطاقم المقصورة

في هذه الحاالت، نحن بحاجة الى أن نقلل الى أدنى حد من تأثير تلك المشتتات من خالل تقسيم واجبات الطـاقم بحيـث ال                        
تمادا على المصدر، اطلب الى الـشخص أو الهيئـة          واع. يغدو انتباه مقصورة الطيران برمتها منصبا على المشتت الذهني        

ويجب أن يالحظ أنه حتى المعلومات األساسية مثـل         .  المعنية البقاء في وضع استعداد الى أن يتم التيقن من موقع الطائرة           
تصريح مسير بطريق، يمكن أن تمثل تلهية عن المهمة الرئيسية لديك وهي محاولة العثور على طريقك فـي أمـان الـى                      

واذا كنت في طائرة متعددة الطيارين تأكد من أن أعضاء الطاقم اال من عضو واحد ال ينكسون رؤوسهم،                  .  لمدرج المحدد ا
  .  واذا كنت الطيار الوحيد، عليك بايقاف الطائرة اذا كان يتعين قيد أي شيء بخالف تصريح بسيط للغاية

من أجل تقليل عوامل التشتيت الذهني التي تتداعى ذاتيا الى أدنى           وأخيرا، انتهج القواعد الخاصة بمقصورة الطيران المعقمة        
وتحديث الدفاتر وتناول الطعام والمحادثات الشخصية غير ذات الصلة بالموضوع كلها أمثلة للنشاطات التـي تـشتت                 .  حد

  .االنتباه عن المهمة التي جرى التكليف بها

وال الرؤية الجيدة، فان أسوأ الحوادث تحدث عادة أثناء الفترات التـي            وبينما تحدث غالبية حاالت اختراق المدارج أثناء أح       
تفقد فيها مفاتيح الرؤية أو تقل بشدة نتيجة للظالم أو الضباب أو الغبار أو المطر أو حتى لمواجهة الـشمس حينمـا تكـون                        

  .زاويتها منخفضة

ما .  ة يقل فيها دون استثناء على وجه التقريب       تتطلب عمليات الرؤية المنخفضة اجراءات احتراس خاصة ألن الوعي بالحال         
وتفـضل  .  الذي يمكن فعله؟ أن تتوقف وتسأل المساعدة أوال وقبل كل شيء في كل مرة ال تكون فيها متأكدا من موقعـك                    

 مراقبة الحركة الجوية الى درجة كبيرة اتاحة المسير التدريجي المفصل بدال من أن تنتهي طائرة بصورة غير متعمدة الـى                   
  .وذلك في كثير من المطارات" في الطليعة"وفي حالة الضرورة يمكن ارسال مركبة .  دخول المدرج

  .استخدم األنوار على النحو المالئم لجعل طائرتك أكثر وضوحا للرؤية

خريطة وفي المطارات غير المألوفة، عليك بتكليف عضو في الطاقم بأن يقدم تحديثا جاريا لبيانات سير الطائرة وذلك على                   
  . المسير

 متسائال هل االتجاه هـو نفـسه االتجـاه الخـاص            –وحال أن تصبح فوق المدرج افحص البوصلة وجايروسكوب االتجاه          
بالمدرج النشط؟  واذا كان المدرج مجهزا بنظام الهبوط اآللي أو نظام الهبوط الميكروويفي فهل ترى ابرة االرشاد في خط                    

  الوسط حيث ينبغي أن تكون االبرة؟

 وذلك له أهمية خاصة فـي عمليـات         –استخدم أيضا في كل من االقالع والهبوط نظم تجنب التصادم لزيادة الوعي بالحالة              
  .الرؤية المتدنية

وباالضافة الى االجراءات المذكورة فيما تقدم للمساعدة في اكتساب الوعي بالحالة واالحتفاظ بذلك الوعي تعتبر الخطـوات                 
  .ية جيدة يجب أن تستعمل أثناء جميع نشاطات المسير للطائراتالتالية اجراءات تشغيل

وحتى أكثر المـراقبين    !  ابحث دوما عن حاالت التضارب وكن مستعدا للتصرف ازاءها         –أوال، وآخرا ودائما     •
 .وغالبا ما يكون المسح الجيد هو خط الدفاع األخير ضد الكارثة.  خبرة يرتكب األخطاء في بعض األحيان

 وخصص ان أمكنك عضوا في الطاقم للقيام بـذلك علـى سـبيل              –م في المسار على خرائط المطار       تابع التقد  •
 .النشاط الرئيسي
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 .قم بالمسير بعيدا عن المدرج النشط حال أن يصبح ذلك ممكنا بصورة مأمونة بعد الهبوط •

مبتعدا وأخطـر مراقـب      بل سر    –ال تتوقف فوق مدرج     .  اذا التبس عليك األمر أثناء القيام بالمسير بالطائرة        •
 .الحركة الجوية من أجل الحصول على ارشاداته

 .استخدم جميع األنوار الخارجية لدى عبورك لمدرج نشط •

.  ، استخدم كل األنوار باستثناء األنوار الوامضة وأنـوار الهبـوط          "االصطفاف واالنتظار "حينما تكون في موقع      •
 .وأنوار الوميضوعند البدء في دوران االقالع، أشعل ضوء الهبوط 

 واستخدم جميع الموارد المتاحة وقسم عـبء العمـل          –استخدم دائما اجراءات االدارة الجيدة للموارد من طاقم          •
 .وتأكد من أن جميع أعضاء الطاقم لديهم حرية االعراب عن وجهة نظرهم

 .في أية ساحة للطيران غير خاضعة للمراقبة انتبه للطائرات التي تستخدم مدارج مختلفة •

واذا كنت قد اصطففت للمغادرة في المدرج وانتظرت لتصريح االقالع ألكثر من دقيقتين، خاصة أثناء الظـالم                  •
 .فربما يكون قد نسيك دون قصد.  أو في أحوال الرؤية المتدنية، استفسر من المراقب

ارمة فـي أن     فهذا اخالل خطير بصواب حكمك وقرارك ينشأ عن رغبة ع          –" الشوق المفرط الى العودة   "تجنب   •
وقد يكون ذلك كما يستنتج من تسمية الحالة، الرغبـة فـي العـودة الـى     .  تنتقل الى مكان آخر أو تحقق هدفا   

المنزل، ولكن ذلك قد يكون أيضا هو الرغبة في الهبوط أو في عبور المدرج أو في الطيران أو في أية عمليـة                      
 واذا لـم    –أن تفعل شيئا، افحص دوافعك      "  عليك الواجب"وفي أي وقت تشعر بأن      .  أخرى من عمليات المطار   

 .تكن السالمة هي أولويتك األولى، فقد توصلت الى قرار خاطئ

هناك اجراءات أخرى يمكن أن يتخذها الطيارون لتقليل احتمال حدوث اختراقات المدارج، غير أن االجراءات التي نوقشت                 
تعرض تلك االجراءات بشكل منتظم للتأكد من أنك تـستخدمها الـى            اس.  ثبت أنها فعالة للغاية في النهوض بسالمة المدرج       

ويرجى أن تالحظ أن هذه المناقشة تفترض أن لديك مستوى مالئما من الكفاءة في تفسير الفتات وعالمـات                  .  أقصى درجة 
المـساعدات  واذا لم يكن الحال كذلك أو ألغراض المراجعة، يرجى أن تستكمل القسم الخـاص بالمطـار و   .  تمييز المدرج 

وحينما تصبح جاهزا انتقل الى الجزء الخاص باالختبار الـسريع لتختبـر معرفتـك              .  األرضية في هذا القرص المضغوط    
 .بسالمة المدارج

   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المساعدات األرضية المطارات و
ارة واالستخدام بصورة مالئمـة     هناك جزء هام من مشكلة اختراق المدارج التي تواجه الطيران اليوم ُيعنى بالتصميم واالد             

وتلك المساعدات موضوعة على نحو استراتيجي بالمطـارات للمـساعدة فـي حركـة              .  للمساعدات األرضية في المطار   
  .الطائرات والمركبات ولجعل تلك العمليات أكثر أمانا لكل من يستخدم النظام

وي على تواجد في غير محلـه لطـائرة أو مركبـة أو             أية واقعة في مطار تنط    : "وتعرف االيكاو اختراق المدرج باعتباره    
وتشير عبارة المساعدة األرضية على نحو شـائع        ."  شخص في المنطقة المحمية لسطح مخصص لهبوط واقالع الطائرات        

الى الفتات المطار وعالمات التمييز به وأنواره أو أية أجهزة أو أشياء أخرى تستخدم للمساعدة في ارشاد مستعملي المطار                   
وتتضمن كذلك المعدات األحدث واألكثر تطورا التي توجد في المطارات األكبر حجما واألكثـر              .  في اجتياز ساحته بأمان   

  .اشغاال، مثل نظم استطالع السطح ونظم االرشاد والمراقبة المتقدمة للحركة على السطح

.  كحلقة وصل مركزية نحو سـالمة الطيـران       يجب أال نغفل عن أهمية االستخدام واالدارة المالئمين للمساعدات األرضية           
والتصميم واالستخدام الصحيحان للمكونات األرضية الخاصة بالمطار أمر في أهميته بالنسبة لسالمة الطيران اليـوم مثـل                 

ـ       .  التصميم واالستخدام بدقة ألكثر النظم تعقيدا للتحكم في الوقود الكترونيا في طائرة حديثة             ى في الحقيقة أنـه بـالنظر ال
النواحي الدينامية للتفاعل االنساني المرتبط باالستخدام المستمر واليومي لتلك المكونات األساسية الخاصة بالطيران، يمكـن               
الدفع بحجة قوية لصالح اعطاء هذا التفاعل مستوى أكبر وأكثر تأثيرا من حيث األهمية عما أعطاه له مـن قبـل مجتمـع                       

  .الطيران العالمي

رضية الخاصة بالمطارات طائفة من المستعملين قد تتراوح بين طيارين وميكانيكيين وأفـراد صـيانة               تخدم المساعدات األ  
وأفراد أمن وبين أفراد لمناولة الحقائب وطواقم نظافة وأفراد الدارة شأن أرضية المطار وجميعهم لديهم احتمـال التوصـل                   

وهذا القسم  .  أوجه الضعف االنساني والقصور البشري    الى المدرج وهم جميعا يحملون ما يخصهم من مجموعة متفردة من            
ال يعنى فقط بالطيارين ومراقبي الحركة الجوية بل بجميع الناس الذين يحظون فـي األحـوال العاديـة أو غيـر العاديـة                       

جدر أيضا  ي... واضافة الى هذا    .  باالستخدام لنظام المساعدة األرضية الخاص بالمطار ومكوناته وبالتوصل الى ذلك النظام          
أن نالحظ أن التجديدات وأوجه التعقيد في بعض المطارات اليوم قد تتناقض بشدة مع التبسيط وعدم التعقيد فـي مطـارات                     

ولقد سلطت تلك الظاهرة الضوء على فجوات التدريب الملموسـة فيمـا بـين              .  أخرى ال تبعد سوى ساعات طيران قليلة      
العاملين األرضيين الى تجاوز مجرد استظهار العلم لدى محاولة فهـم جميـع             مستعملي النظام وهي تبرز حاجة الطيارين و      

ولذلك يسعى هذا القسم من مجموعة أدوات اختراق المدارج الى أن يتـيح             .  المساعدات األرضية الخاصة بالمطار ومهمتها    
عدات األرضـية بالمطـار فـي    لمجتمع الطيران وعيا معززا بجميع المشكالت الرئيسية والمسائل المرتبطة باستخدام المسا     

  .التقليل من وطأة أحداث اختراق المدارج
من األهمية قبل كل شيء التوكيد على أن التدريب الفعال والمتسق في مجال استخدام المـساعدات األرضـية                   •

وأية مناقشة للمساعدات األرضية الخاصة     .  الخاصة بالمطار أمر حيوي في تقليل حدة مشكلة اختراق المدارج         
 .  مطار يجب أن تتناول أوال التدريب الخاص بمستخدمي النظمبال
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ولذلك من الضروري أن يشارك جميع العاملين الذين لديهم توصل الى أراضـي المطـار والـى المـساعدات       •
 .األرضية بالمطار في شكل من أشكال التدريب

 القواعد القياسية والتوصيات    يجب أن يكون برنامج التدريب منسقا على نحو جيد وأن يستفيد بصورة كاملة من              •
ولدى االيكاو أيضا قاعدة قياسية     .  والمادة االرشادية كما أبرزها الملحق الرابع عشر واألدلة الفنية ذات العالقة          

تقترح اجراءات في الموقع الدارة ادخال التغييرات الفردية على القواعد القائمة أصال والتي تؤثر على العمليات                
 .األرضية
 المتضمنة لقاعدة قياسـية فـي       5-26-2عدة القياسية الخاصة بادارة ادخال التغييرات واردة في الفقرة          هذه القا 

وتبرز الخطوات التي يجب اتخاذها قبل امكانية قيام مراقبة الحركة          .  الملحق الحادي عشر الصادر عن االيكاو     
ومما له أهمية خاصة أن     .  ليات األرضية الجوية بتغيير القواعد الخاصة بالمطار والتي يمكن أن تؤثر على العم          

  . والمشرفين بهذه القاعدة القياسية لدى االيكاو حينما يتلقون تدريبهم االشرافيالمديرينيجري تعريف جميع 
وطاقم الطيـران   .  يجب أن يوضع التدريب الفعال أيضا وفقا لالحتياجات الفردية بحسب واجبات ومهام محددة             •

يل المثال يحتاج الى تدريب أكثر شموال بكثير من سائق مركبة أرضـية أو طـاقم                لدى شركة الطيران على سب    
وبالمثل فان العاملين األمنيين بالمطار ومديري المطار بحاجـة الـى       .  للشؤون األرضية الخاصة بالمطار مثال    

قـا مـع    ولذلك هناك أهمية في أن نتذكر أن التدريب المفيد والفعـال يجـب أن يـأتي متواف                .  تدريب مختلف 
 .االحتياجات الفردية 

وذلك .  ومما له أهمية مماثلة وجود صورة متسقة من صور التعليمات المتكررة تعد جزءا من برنامج التدريب                •
يضمن أن جميع المستعملين على علم بأية اضافات أو تغييرات جديدة  على النظام ويفهمون تلـك االضـافات                   

 .والتغييرات
ننسى أنه لكي يكون لفاعلية أي برنامج للتدريب تأثير فانها يجب أن تقيم على النحو               وأخيرا، من المهم أيضا أال       •

 .المالئم عن طريق أدوات التقييم الواضحة والسليمة
 .ومن بين األسباب الرئيسية الختراقات المدارج عدم المعرفة التامة بالمطار وتوزيع معالمه •
ن لديهم خبرة تدريبية في الموقع للتعـرف ع لـى توزيـع             ومن المهم كذلك لسائقي المركبات األرضية أن تكو        •

الفتات المطار وعالماته وأنواره، مثلما هو مهم للطيارين أن تكون لديهم خبرات متعددة في مسير الطائرات في               
 .أرجاء مطار مزدحم قبل أن يسمح لهم بالطيران الى هناك بصفتهم قادة طائرات

في أي حال من األحوال، يجب أن يكون الدارس مشاركا نشطا في هـذه             وحتى يجري التعلم على النحو المالئم        •
ويجب أن يكون كل تدريب خاص بمستعملي المطارات متضمنا لزيارات فعليـة للميـدان ولتعـرف                .  العملية

ويمكن أن تـساعد خـرائط االيكـاو القياسـية     .  موقعي وفعلي على توزيع معالم المطار ومساعداته األرضية      
 .ارات في تسهيل هذه المهمةوالخاصة بالمط

هناك مشكلة شائعة للغاية تؤدي الى االلتباس، في حالة المسير أو التحرك في أرجاء المطار أال وهي الـسماح                    •
واضافة الى ذلك أحيانا توضـع الالفتـات        .  بترك الالفتات والعالمات عادة لتشحب أو تنمحي بدرجة ملموسة        

 .  وعالمات التمييز على نحو غير صحيح
ولقد جرى التعرف على أوجه القصور التي تظهر في عالمات التمييز والمساعدات البصرية الخاصة بالمطـار                •

 .باعتبارها مشكلة رئيسية تؤثر على سالمة المدرج
أما الالفتات الباهتة أو العالمات الموضوعة في موضع غير صحيح فهي غالبا نتيجة لسوء جـداول الـصيانة                   •

 .ئمة أو غير متواترةوالتفتيش بصورة غير مال
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ومن المهم أن يوضع في جميع المطارات جدول صارم وبمأمن من االهمال وخاص بالصيانة األرضية، جدول                 •
وعمليات التفتيش المتواترة والعشوائية يجب أن تجري دائما لقياس مدى          .  يتضمن قائمة مراجعة جرى تحديثها    

 .فعالية أي برنامج لصيانة المساعدات األرضية
ن للطقس السيئ أن يؤدي بصورة ملحوظة الى تقليل الرؤية وطمس المساعدات األرضية الهامة الخاصـة                ويمك •

 .بالمطار، مما يسهم في مشكلة اختراق المدارج
 .والفهم الصحيح للحدود التي يفرضها الطقس السيئ يمكن أن يساعد في منع الخطأ البشري •
ولقـد  .  بب الثلج أو الثلج شبه الذائب أو الجمد أو حتى الغبـار           فيمكن أن تعاق الالفتات والعالمات واألنوار بس       •

 .عرف عن الطيارين والطواقم األرضية ارتكاب أخطاء فادحة اذا هم عملوا في تلك الظروف
ومن الحيوي أن يجري الحد من جميع عمليات المطارات أو حتى ايقاف تلك العمليات حينما تتعرض العالمات                  •

 . لالعاقة أو الطمسأو الالفتات أو األنوار
واالعياء واختالل الحركات البدنية واضطرابات     .  والبشر لديهم حدود ملموسة لألداء سببها تدهو الوعي بالحالة         •

 .النوم ما هي سوى عوامل شائعة تؤدي الى تدهور في األداء البشري
 . البشري تلكويعتبر كل من الراحة والنوم بدرجة مالئمة مكونا ضروريا في تجنب مشكالت األداء •
 (Doc 8168)اجراءات الطيـران     – المجلد األول     عمليات الطائرات،  – اجراءات خدمات المالحة الجوية      تتناول •

 .في الجزء التاسع، الفصل األول، أوجه الضعف هذه ويجب أن يرجع الى ذلك المرجع جميع مستعملي النظام
 المطار يجب أن يمتثلوا لقواعد الراحة والقيود الزمنيـة          جميع العاملين الذين لديهم امكانية التوصل الى بيئة       ان   •

الخاصة بأوقات العمل والتي تنطبق على عملياتهم، ويجب أن تتضمن جميع برامج التـدريب علـى العمليـات         
 .  األرضية بالمطارات هذا الموضوع باعتباره موضوعا مالئما للمستعمل الفردي للنظام

 .المطار وعالماته وأنواره أساسيا في عمليات التشغيل المأمونة على األرضيعتبر فهم المعنى الصحيح لالفتات  •
اعتمدت القواعد القياسية والتوصيات الخاصة بالمساعدات األرضية في المطار أول ما اعتمدت من جهة مجلس                •

ص ويرد تاريخ شـامل خـا     .   وجرى تفصيلها في الملحق الرابع عشر التفاقية االيكاو        1951االيكاو في عام    
  .   بالملحقAبالتعديالت في الجدول 

 ادارة الحركة الجوية قائمة باجراءات مراقبة       –يضع الفصل السابع من وثيقة اجراءات خدمات المالحة الجوية           •
الحركة الجوية للطائرات التي تحت سيطرة تلك المراقبة من أجل تحقيق تدفق آمن ومنتظم وسريع للحركة على                 

 .األرض
 .العالمات والالفتات واألنوار:  مساعدات األرضية الخاصة بالمطار تأتي في الصور اآلتيةوبصفة عامة فان ال •
صممت المساعدات األرضية حتى يتسنى تفسيرها على أحسن وجه من جهة مقصورة القيادة بالطائرات ال من                 •

ة في التـصور    وأحيانا يسبب ذلك صعوبات فريد    .  جهة المشاة أو سائقي المركبات ذات المحركات بالضرورة       
لدى العاملين غير المختصين بالطيران الذين يجب عليهم االنتقال من عالمات الطريق الى عالمات المطار في                

 ولـيس فقـط     –ولذلك فمن المهم اتاحة تدريب مالئم لجميع الذين يستخدمون النظام           .  فترة زمنية قصيرة نسبيا   
 .للطيارين والمراقبين

 .باختصار بعض أهم النقاط التي يتعين معرفتها بشأن تلك المساعداتفي األقسام التالية سنتناول  •
 .وهذا مهم ألن اللون يفرق بينها وبين عالمات ممر المسير للطائرات.  أوال جميع عالمات المدرج بيضاء •
والعالمة الشريطية الجانبية الخاصة بالمدارج يجب دائما أن تكون متاحة من أجل أي مدرج لالقتراب الـدقيق                  •

حتى في المواقع التي يوجد فيها تضاد بصري متمايز بين المدرج وأكتافه المالصقة له مـن جهـة وبـين                    .. .
 .األراضي المحيطة من جهة أخرى
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 .وهذا له أهميته ألنه يفرق بينها وبين عالمات المدرج.  وجميع عالمات ممر سير الطائرات صفراء •
  A النمط –عالمات موقع االنتظار قبل المدرج  •

  : النمط سوف نجده في الحاالت التاليةذلك

  .على طول ممر سير الطائرات، في التقاطع بين ذلك الممر وبين المدرج  )أ 

في تقاطع بين مدرج وبين مدرج آخر حيث يعتبر األول جزءا من طريق اعتيـادي للمـسير الخـاص                     )ب 
 .بالطائرات

  .في نهاية ممر سير الطائرات حينما يلتقي ممر السير بالمدرج  )ج 
 B النمط – موقع االنتظار قبل المدرج عالمات •

يظهر هذا النمط على امتداد موقع االنتظار قبل المدرج حيث يتاح من مواقع االنتظار قبل المدرج اثنان أو ثالثة                   
.  ويكون مكانها في أبعد مواقع االنتظار قبل المدرج عنـه         ).  3 و 2مثل عمليات نظام الهبوط اآللي من الفئتين        (

  .عندئذ في الموقع الذي يعد األقرب من المدرج يوجد Aوالنمط 
 عالمات موقع االنتظار الوسيطة •

عالمات موقع االنتظار هذه تقام في أية نقطة بخالف موقع االنتظار قبل المدرج حيث يعـد مـن المستـصوب         
 .تحديد حد معين لالنتظار مثل تقاطعات ممر السير للطائرات

 :واآلن دعنا ننظر في عالمات المطار •
 :قسم تلك العالمات الى مجموعتين رئيسيتينتن

 الفتات التعليمات االلزامية )1

 الفتات المعلومات )2

وذلـك  ) الالفتات الخاصة بالمعلومات  (ومن أجل تيسير فهم النظام، يمكن القيام بتقسيم فرعي للالفتات األخيرة             •
 :الى ثالث فئات فرعية عامة

 .الالفتات التي تعطي معلومات حول الموقع )1

 .تي تعطي معلومات حول المقصدتلك ال )2

 .تلك التي تعطي معلومات حول االتجاه )3

 .حال فهم ذلك التصنيف األساسي الى فئات لالفتات المطار، ال بد وأن يصبح فهم النظام أيسر
الفتات التعليمات االلزامية لها خلفية حمراء      : ولننظر أوال باختصار الى بعض الفتات التعليمات االلزامية الهامة         •

وال يسمح للطائرات أو المركبات بالمضي الى ما وراء تلك الالفتات ما لم يكن مـصرحا لهـا               : قوش بيضاء ون
أن يكون قد جرى تلقي تـصريح       " االلزامي"أي بعبارة أخرى يصبح من      ! بذلك بالتحديد من جهة برج المراقبة     

 .من برج المراقبة قبل اجتياز تلك الالفتات
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والغرض من تلك الالفتات بيان موقع االنتظار قبل المدرج عند كل ممـا             . نوعانوهناك  : الفتات تعيين المدرج   •
 :يلي

 الناحية الطرفية لمدرج )1

لعالمـة  ) نهايـة (ويكون موقعها على كل طرف      .  أو نقاط التقاء ممرات سير الطائرات والمدارج       )2
 . موقع االنتظار قبل المدرج

 مواقع االنتظار قبل المدرج والمقامة فـي ممـر لـسير            وهي تستخدم في  :  الفتات موقع االنتظار قبل المدرج     •
الطائرات اذا كان الموقع أو المحاذاة لممر السير تجعل من الممكن لطائرة أو مركبة تقـوم بالـسير أن تـدخل                  

) نهاية(على أن تقام تلك الالفتات على كل طرف         .  سطح حدود عائق أو تمنع تشغيل مساعدات مالحية السلكية        
 .النتظار قبل المدرجلعالمة موقع ا

 . لنظام الهبوط اآللي1عالمات موقع االنتظار من الفئة  •
 . لنظام الهبوط اآللي1تبين موقع االنتظار قبل المدرج من الفئة 

 .وتوجد على كل من جانبي عالمة موقع االنتظار قبل المدرج
 . لنظام الهبوط اآللي2الفتات موقع االنتظار من الفئة  •

 2ر قبل المدرج من الفئة تبين موقع االنتظا

 .وتوجد على كل من جانبي عالمة موقع االنتظار قبل المدرج
 . لنظام الهبوط اآللي3الفتات موقع االنتظار من الفئة  •

  في عتبة المدرج3تبين موقع االنتظار قبل المدرج من الفئة 

  .ومكانها يوجد على كل من جانبي عالمة موقع االنتظار قبل المدرج
وموضع تلك الالفتات في بداية     . وتبين تلك الالفتة أن الدخول الى منطقة ما يعد محظورا         : وع الدخول ممنالفتة  

 .المنطقة التي يحظر الدخول اليها على كل من جانبي ممر السير
يتعين وجود الفتة لموقع االنتظار الخاص بالطريق في جميـع مـداخل            : الفتة موقع االنتظار الخاص بالطريق     •

 .دية الى مدرجالطريق المؤ
ولتتذكر أنها  ... وهي الفتات تستخدم خليطا من اللونين األصفر واألسود         ... واآلن لننظر الى الفتات المعلومات     •

 .الموقع أو المقصد أو االتجاه: كما ورد من قبل يمكن تصنيفها عموما وفقا لنوع المعلومات التي تقدمها
ات الخاصة بالموقع من نقش باألصفر على خلفية سوداء، وحينمـا           تتكون الالفت : فيما يلي أمثلة لالفتات الموقع     •

هذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها لالفتة حافـة؛          : مالحظة(تكون الفتة قائمة بذاتها تكون لها حافة صفراء         
 ).وجميع الفتات المعلومات األخرى تكون لها خلفية صفراء مع نقش أسود

 .فيما يلي أمثلة لالفتات المقصد •
 .وفيما يلي أمثلة لالفتات االتجاه •
تقع بعض الفتات المعلومات خارج نطاق الفئات الـثالث الخاصـة بـالموقع أو              :  الفتات المعلومات االضافية   •

 :وفيما يلي بعض األمثلة.  المقصد أو االتجاه
 .مدرجتوضع حيثما كانت هناك حاجة تشغيلية الى تحديد المخرج الخاص بال:  الفتة الخروج من المدرج •
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تتاح هذه الالفتة حيثما كانت هناك حاجة تشغيلية لبيان ما تبقى متاحا من دورة              :  الفتة االقالع الخاصة بالتقاطع    •
وتلك الالفتة مكانها على الجانب األيسر لممر المسير        .   ألغراض عمليات االقالع عند التقاطع     (TORA)االقالع  

 .الخاص بالدخول
 .ات المرتبطة بالعالمات وتلك المرتبطة بالفتات أخرىويمكن أيضا العثور على الالفت •
 :وفيما يلي بعض األمثلة •
يتعين وضع الفتة موقع الى جانب الفتة اتجـاه اال أنـه            "يذكر المجلد األول من ملحق االيكاو الرابع عشر أنه           •

 ."يجوز عدم وضعها ألن دراسة خاصة بالطيران بينت أنه ال حاجة اليها
 ."للموقع مع الفتة لتعيين المدرج اال عند تقاطع بين مدرج ومدرجيجب أن تتاح الفتة " •

 .ولننظر اآلن في خصوص أنوار المطار

هناك ضوءان هامان من زاوية السالمة فيما يخص اختراق المدرج هما أعمـدة الوقـوف وأضـواء حراسـة                    •
 .المدرج

ت أو المركبات غير المصرح لهـا مـن         ومكان تلك األنوار في مواقع استراتيجية لزيادة االنتباه ومنع الطائرا          •
 .الدخول الى المدرج دون قصد

يجب أن يتوقف المرور برمته وينتظر عند جميع أعمدة الوقوف المضاءة، وال يجوز له أن يمضي أكثـر مـن                 •
 .ذلك اال عند اطفاء المراقب ألنوار عمود الوقوف

 :وألنوار حراسة المدرج تشكيالن نمطيان •

 Aالتشكيل 

  اء الوامضة ذات االتجاه الواحد على كل من جانبي ممر سير الطائرات،زوج من األضو

   Bالتشكيل 

أضواء صفراء وامضة ذات اتجاه واحد عبر ممر سير الطائرات تكون المباعدة بينها على أشواط مقـدارها ثالثـة                   
  .وال يجب أن توضع تلك األضواء في نفس المكان مع عمود الوقوف.  أمتار

ويرجى .   الخاص بالمساعدات األرضية بالمطار في مجموعة األدوات الخاصة باختراق المدرج          وبذلك يختتم الجزء  
  .اآلن االنتقال الى االختبار السريع المتاح بخصوص هذا الموضوع

   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  مسؤوليات االدارة
فية في المطارات أيا كان حجمها أو       في هذا القسم نناقش مسائل يحسن أن يتناولها العاملون المضطلعون بأدوار ادارية واشرا            

وبالرغم من أن تركيز المناقشة ينصب على المدير الكبير، فان متابعة المعلومات يمكن أن تنطبق على        .  مستوى التعقيد فيها  
  .  المديرين والمشرفين في كل مستوى من المستويات، بحيث تشمل قيادة مراقبة الحركة الجوية وشركات الطيران

 بمنـأى عـن     - على أيـة األحـوال       –المدير في النهوض بسالمة المدرج جيدة المستوى؟ فالمدير أو المديرة           ما هو دور    
والمديرون ال يعطون التوجيهات الى الطيارين الذين يقومون بالمسير         .  النشاطات اليومية التي تنتج عنها اختراقات المدارج      

رات بأنفسهم؛ وهم ال يدربون مشغلي المركبات وال يعيـدون طـالء            بالطائرة عبر المطار، وال يقومون هم بالمسير بالطائ       
اذن كيف يكون التأثير من جهة المديرين على السالمة؟  فيما يلي قائمة بالمبادئ التي وجـد أنهـا تتـسم          .  الالفتات الباهتة 

  :بالفاعلية

 .لموارد واتاحة التدريبان المديرين يقومون بأشياء ال يقدر عليها القائمون بالتشغيل مثل الحصول على ا •

 .يضع المديرون السياسة والقواعد في واقع األمر •

 .للمديرين سلطة اصالح المشكالت على مستوى شامل •

 .يقوم المديرون بتجنيد األشخاص المناسبين •

 .يحدد المديرون أولويات وأسلوب التنظيم •

ير ايجابي على سالمة المدرج وعلى السالمة بصفة        وتلك االجراءات اذا تم أداؤها على نحو سليم فسوف يكون لها دائما تأث            
  .ولننظر في كل من هذه المبادئ لنرى كيف تؤثر بدورها على السالمة.  عامة

.  وعلى رأس هذه األمور كونهم دعاة للمؤسسة وسالمتها وأمنها        .  قيام المديرين بأشياء ال يقدر عليها المشغلون       •
ون الجيدون بحجج مؤداها الوعي واالنقياد نحو التحسينات التي تحتاج          وباستخدام الحقائق واألرقام، يدفع المدير    

وقد تدعو تلك االقتراحات الى احضار معدات جديدة أو عمل تـدريب أفـضل أو الـى                 .  اليها سالمة المدرج  
والمديرون .  تحسين األحوال لحراس األمن الذين يبقون األشخاص غير المصرح لهم خارج نطاق بيئة المدرج             

ألنهم يعرفون أن أكثر بـرامج الـسالمة        , ون لحماية برامج السالمة من التخفيضات الموازنية المحتومة       يناضل
 .تكلفة يكلف أقل بكثير من تصادم واحد في مدرج

على المستوى التشغيلي، يضطلع األفراد بمـسؤولية تنفيـذ        .  يضع المديرون السياسات والقواعد في واقع األمر       •
فببساطة المديرون  .  لك جيدا، ولكن القيمة الحقيقية للسياسات تستمد من مرحلة وضعها         السياسات وقد يقومون بذ   

يعطون القائمين بالتشغيل األدوات والبنية التي تسمح باصدار قرارات جيدة مـن خـالل القواعـد والـسياسات         
ة الصادرة عن السلطات    ولدى الطيران الكثير من القواعد والقواعد التنظيمي      .  والقواعد التنظيمية التي يضعونها   

العليا والمتسمة بوجوب التنفيذ لذلك فان النية ال تهدف الى اضافة طبقة جديدة من القيود الخانقـة، بـل لـدى                     
المديرين فرصة لصياغة سياسات مباشرة صممت بصورة جيدة لتناول مسائل محددة تتـصل بالـسالمة فـي                 

 .وهذا هو جوهر االدارة الجيدة.  مطارهم
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فعلى سبيل المثال، يمكن أن يـأمر المـديرون         .  لقدرة على اصالح المشكالت على المستوى الشامل      للمديرين ا  •
ويمكن أن يعيد المديرون تـصميم طـرق مـسير          .  باعادة طالء الالفتات الباهتة، وأن يجدوا المال للقيام بذلك        

 على التأييد داعين الى انـشاء       الطائرات لتقليل احتماالت اختراق المدرج، أو أن يقوموا بنجاح بالسعي للحصول          
والمديرون، الذي يستخدمون البيانات واالحصاءات التي تجمع، يمكن أن يتناولوا          .  ممرات سير جديدة للطائرات   

وهناك العديد من األمثلـة     .  المشكالت التي قد ال تكون بادية للعيان بسهولة لدى مراقبي الحركة الجوية كأفراد            
 .به المديرون اليجاد حلول للمشكالت التي تخرج عن متناول هيئة الموظفيناألخرى لما يمكن أن يقوم 

كما الحظ العديد من المديرين على مر السنوات، من الالفـت           .  يقوم المديرون بتجنيد األشخاص المناسبين     •
والى درجـة   .  للنظر أنه كم من مشكلة حلت نفسها بمجرد استئجار أشخاص متحمسين وذوي مقدرة عالية             

وال بـد   .  ة ال يعتبر أي مدير أفضل من العاملين الذين يعملون لديه ويشمل ذلك المشرفين التابعين له               كبير
من أن يضمن المديرون أن موظفيهم لديهم التفاني والدافع وااللتزام بالقواعد والـنظم المالئمـة الخاصـة                 

 .كبيراوهذا من الواضح أنه مجال يمكن أن يحقق فيه المديرون فارقا .  بالسالمة

فاذا .  وهذا هو المجال الذي يتعين أن يكون المديرون فيه قادة         .  ويحدد المديرون أولويات وأسلوب التنظيم     •
بلغ المؤسسة من خالل كلماتك وأفعالك وسياساتك أنك جاد فيما يخص سالمة المدارج، فان هناك فرصـة                 

والعكـس أيـضا    .  رفوا وفقا لـذلك   جيدة للغاية في أن يرى المرؤوسون أن السالمة مهمة أيضا وأن يتص           
صحيح، فضعف القيادة فيما يخص المسائل المتصلة بالسالمة سوف يضمن فعليا تحقيـق سـجل ضـعيف      

 .للسالمة

وبعد أن وضعنا المبادئ المرشدة التي يستخدمها المديرون الجيدون، فلننتقل الى اجراءات محددة يمكن أن تتخذ في كل من                   
  .م بذلك، يتعين علينا أيضا أن نضع مبدأ رئيسيا يخص سالمة النظاموقبل القيا.  تلك المجاالت

وبينما يصح القول بأن بعض األخطاء راجـع الـى          .  وسوء تصميم النظام يساوي الخطأ البشري يساوي الوقائع والحوادث        
والذين هـم علـى     .  هاالهمال الفردي أو سوء المسلك العمدي في أغلب الحاالت، فان الخطأ يكمن في النظام التشغيلي ذات               

المستوى التشغيلي سواء كانوا طيارين أو مراقبي حركة جوية أو سائقي مركبات يحاولون بصفة عامة أن يبذلوا قـصارى                   
وفي العديد من المرات يكون مرد ذلك الى جزء ما فـي العمليـات أو               .  جهودهم ولكنهم أحيانا يخطئون على أية األحوال      

ورغم أن األفراد   .  تؤدي الى شبه ضمان بأن األشخاص سيرتكبون األخطاء بصورة متواترة         التدريب يتسم بالقصور بدرجة     
وفـي بعـض    .   األخطاء وتصحيحها  مصدريجب أن يكونوا دائما مسؤولين عن أفعالهم، فان الحل الحقيقي هو العودة الى              

رؤيتها والتي غالبـا مـا تغافـل عنهـا         الحاالت قد يكون ذلك أمرا بسيطا مثل اعادة الطالء وابراز العالمات التي تصعب              
.  أو قد يكون تغييرا في منهاج التدريب للسائقين من أجل تناول نقطة ضـعف فـي تعلمهـم                 .  الطيارون القائمون بالمسير  

وهناك مفهوم يهتدى به وهو النظر الى ما هو أبعد من معاقبة األفراد على األخطاء، من أجل معالجة العيوب فـي النظـام                       
  .الى ارتكاب األخطاء في المقام األولالذي دفع 

  وأخذا لذلك في الحسبان ما هي األعمال المحددة التي يمكن أن يقوم بها المديرون لتقليل امكانية اختراقات المدارج؟

وهذا برنامج رئيـسي    .  اذا لم يكن هناك نظام قائم بالفعل الدارة السالمة فان مثل ذلك النظام يجب انشاؤه من أجل المطار                 
ومما يتجاوز نطاق هذا القرص المضغوط تناول تلـك         .  شامل يخص ادارة السالمة في جميع المجاالت التشغيلية واالدارية        

المهمة الكبيرة، بل تستشار المراجع الدولية المناسبة مثل الملحقين الحادي عشر والرابع عشر ووثيقة اجـراءات خـدمات                  
يل ترخيص المطارات ودليل ادارة السالمة لخدمة معلومات الطيران، اضـافة            ادارة الحركة الجوية  ودل     –المالحة الجوية   
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واذا كان هناك برنامج رفيع المستوى للسالمة قائم بالفعل، تأكد من أن جميع الهياكـل               .  الى المقتضيات االقليمية والوطنية   
  .األساسية والسياسات واالجراءات ممتثلة لمقتضيات االيكاو

وهذا الفريق يجب أن يتكـون مـن ممثلـين    .  يعتبر انشاء فريق محلي لسالمة المدارج أمرا أساسيا       وعلى المستوى األدنى    
لشركات الطيران والطيران العام ومراقبة الحركة الجوية وعمليات المطارات وأية مؤسسة تـستخدم أعـدادا كبيـرة مـن                   

با في وضع يسمح لهم بمناقشة السبب واقتراح        وهؤالء أناس يشهدون مشكالت بصفة يومية، وهم غال       .  السائقين في الميدان  
وهناك غرض  .  وهم من الموارد شديدة القيمة لمدير المطار ويجب أن تستخدم تلك الموارد بصورة واسعة النطاق              .  الحلول

والحملة يجـب بـصفة     .  فوري يمكن أن تحققه لجنة سالمة المدارج أال وهو البدء في حملة توعية خاصة بسالمة المدرج               
  .مرة بعث الحيوية فيها وتجديد طاقتها من خالل مواد ونهج جديدة للحيلولة دون أن تخبو جذوتها تدريجيامست

وينبغي أن يظل المديرون، في دورهم بوصفهم مطلعين على المعلومات، مواكبين للتكنولوجيا المتطورة والمتاحة من أجـل                 
ير من تلك التكنولوجيا ميسورا أو مالئما في موقعـك، فقـد يكـون              وبينما قد ال يكون الكث    .  تقليل امكانية اختراق المدارج   

وسوف يكون بمقدورك بالتحري والدراسة والبحث أن تدعو وأن تقوم بالميزنة من أجل التكنولوجيـا التـي                 .  بعضها كذلك 
  .  وقد تكون هذه مسؤولية ذات أولوية ألحد أعضاء فريق سالمة المدارج.  تالئمك

وبينما .  دارة ينطوي على االشراف بما في ذلك االشراف على األفراد والعمليات والهياكل األساسية            هناك جزء كبير من اال    
فمتى كانت  .  يتم جزء من ذلك دائما من خالل استعراض السجالت والتقارير، يمكن أن يتم جزء كبير منه بصورة مباشرة                 

ني؟  وهل فحصت درجة الوضوح لالفتات والعالمات فـي          آخر مرة ركبت فيها مركبة بالمطار وقدتها بمحاذاة الحاجز األم         
الليل أو في الجو الردئ؟  أم تكلمت مع الطيارين والمراقبين أفرادا وسألتهم عن آرائهم حول األماكن التي يحتمل فيهـا أن                      

حقق مـن   يحدث اختراق للمدارج، ولماذا يحتمل؟  وهل اختبرت سائق مركبة بأسئلة سريعة حول االجراءات الصحيحة للت               
  مدى كفاية التدريب وتوحيد أنماطه؟

ان هذه التقنيات وغيرها من التقنيات المماثلة تظهر اهتمامك بالسالمة وتتيح مـصادر بديلـة للمعلومـات وتتـيح أساسـا                     
فتات ، فعلى سبيل المثال اذا كانت الال      اتخذ اجراءات سريعة  .  وغالبا سترى أشياء تحتاج الى انتباهك     .  لالنطباعات المباشرة 

  .ثم تابع لترى انجاز ما بدأته على النحو المالئم.  بحاجة الى اعادة طالء أو ابدال ابدأ تلك العملية

وتأكد من أن تعاريفـك ممتثلـة لمقتـضيات    .  من بين أكثر مهام االدارة فائدة جمع البيانات، من وقائع وحوادث واتجاهات        
ت دقيقة وصادرة في وقتها، فان هذا هو األساس لالدارة الفعالة في مجال             ومن أن المعلوما  ) مثال اختراقات المدارج  (االيكاو  
، في مطار، وتلك التقاطعـات التـي ثبـت تاريخيـا أن             G، الرمز   "المواضع الساخنة "ومن األمثلة الجيدة تحديد     .  السالمة

أيدي المستعملين وهذا يمكن    وتلك المعلومات يجب أن توضع في       .  اختراقات المدارج يحتمل أن تحدث فيها أكثر من غيرها        
وخارطة المطار المبينة عليها المواضع الساخنة كما هو الحال في المثـال الـذي وضـعه مطـار                  .  أن يتم بوسائل عديدة   

ويمكن توزيعها على الطيارين في شكل لوحة توضع على الركبتين أو عرضها            .  بروكسيل الوطني، تعد أداة تعليمية ممتازة     
ة ملصق ويمكن أن تكون موضوعا للعروض التي يجري االدالء بها فـي االجتماعـات الخاصـة                 على الجدران في صيغ   

  .بالسالمة

والبيانات التي تجمع قد تكون أيضا بمثابة التبرير للتجديدات الرئيسية، مثل التغييرات في ممرات الـسير، أو حتـى بنـاء                     
يجب أن نضع في ذهننا أن الطيارين والـسائقين ليـسوا           و".  يسهل استخدامها على الطيارين   "ممرات سير جديدة للطائرات     

وبخـالف الخطـر األمنـي      .  وحدهم الذين ينتهي بهم المطاف الى المدارج فالمشاة غير المصرح لهم يفعلون ذلك أحيانـا              
مـات  وتأمين المطار مـن تلـك االقتحا      . الواضح بالنسبة للطيران، فان الخطر الماثل أمام المقتحمين وخاصة األطفال كبير          
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وانـه  . مسؤولية ادارية أساسية، وال تتطلب االنتهاكات اجراءات غير عادية من جانب الطيارين أو المراقبين لمنع كارثـة                
بما يتماشى  " عدم االنحاء بالالئمة  "وذلك يتضمن وضع سياسة     . أيضا من مسؤوليات االدارة خلق مناخ مالئم خاص بالسالمة        

وبالتوازي مع ذلك، وضع نظـام      . أن سوء تصميم النظام يجعله هشا أمام الخطأ البشري        مع المبدأ المذكور فيما تقدم ويفيد       
للتبليغ خاص بالسالمة حيث يمكن للناس أن يبلغوا عن المشكالت الخاصة بالسالمة بـصورة محفوفـة بالـسرية، وبـذلك                    

طويلـة أنهـا مـصدر للمعلومـات        وتلك النظم ثبـت لفتـرة       . يشعرون بأن لديهم الحرية في أن يتقدموا بما لديهم بالكامل         
  .واالقتراحات القيمة دون أية تكلفة تذكر بالنسبة للمؤسسة

فهم يصرحون به أو يطلبونه، ويوافقون على المنهـاج، ويحـددون مـدى فاعليتـه               . وأخيرا يؤثر المديرون على التدريب    
وبعض العـاملين سـيما الطيـارين       . جيداوالى حد كبير، تعد المؤسسة جيدة بمقدار ما يكون تدريبها           . ويدخلون التغييرات 

والمراقبين ربما صاروا حاصلين على التدريب على النحو الذي قدرته السلطات التنظيمية، ولكنهم قد يخـضعون لتـدريب                  
والتدريب حتى يـصبح    . واضافة الى ذلك، يحصل آخرون مثل مشغلي المركبات على تدريب محلي خالص           . محلي اضافي 

 كأن يكون تدريب السائقين على قيادة السيارات وتدريب الطيارين          –ق حاجة المجموعة المنتفعة به      فعاال يجب أن يوضع وف    
غير أنه في بعض األحيان قد يدعو األمر الى التدريب المشترك، خاصة في مجاالت             . على قيادة الطائرات على سبيل المثال     

وال بد من أن يبحث المديرون ويقـرروا متـى          . تركةمثل اختراقات المدارج، حيث ال بد من وقوع مشكالت وتفاعالت مش          
اال أنه بغض النظر عن الصيغة، يجب أن يكون التدريب موحدا حتـى ال يتنـوع مـستوى                  . وكيف يكون معنى ذلك واردا    

فالتعليم يجب أن يقيم، وال     . التعليم من فصل دراسي الى آخر يليه، ولضمان أن العاملين يحصلون على ما يحتاجونه بالضبط              
فهذا أمـر   . ويعد ضمان نوعية برامج التدريب التزاما يتوجب على االدارة        . بد من أن يكون مستمرا وأن تبرز فيه القدرات        

متعاظم األهمية مع اعتماد قواعد االيكاو القياسية الجديدة التي تعزز المقتضيات باتقان لغة الطيـارين ومراقبـي الحركـة                   
  .الجوية

وهذا يتيح طريقة من طرق التقييم الذاتي، ولكـن االختبـار           .  يختبر فهمك للمادة المعروضة    ينتهي هذا القسم باختبار سريع    
للتأكد من قيام جميع العاملين المعنيين بالمراجعة واالستفادة من مجموعـة           أنتم  ما الذي ستفعلونه    : الحقيقي للمادة هو ما يلي    

  أدوات سالمة المدرج هذه الصادرة عن االيكاو؟

  !أن يعد مطار في مأمن اذا كان المديرون ال يقومون بدورهمال يمكن : تذكر

  — انتهـى —


