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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

 اللجنة الفنية
 )GASP (لسالمة الطيرانخطة االيكاو العالمية  :٢٤البند رقم 

 تقرير مرحلي
 )GASP (لسالمة الطيرانعن خطة االيكاو العالمية 

 ملخص

 في دل العالمي للحوادث، أعدت لجنة المالحة الجويةـ الى خفض المعةـرارا بالحاجـاق
أيدت الدورتان الثانية والثالثون  ولقد . لسالمة الطيران لاليكاو  خطة عالمية١٩٩٧ عام

 مفهوم الخطة ، على التوالي٢٠٠١و ١٩٩٨ في عامي والثالثة والثالثون للجمعية العمومية
ووجه قرار الجمعية العمومية   . واعتمدتا قرارات حول الموضوعلسالمة الطيرانالعالمية 
A33-16الطيرانسالمة رير مرحلي بشأن الخطة العالمية لت الى المجلس بتقديم تق تعليما 

 .الى الدورات القادمة للجمعية العمومية
 منذ لسالمة الطيران خطة االيكاو العالمية تطورتعرض هذه الورقة تقريرا مرحليا بشأن 

ة خطجرى تحديثها لل، وتبرز النشاطات الحالية ضمن الخطة، وتقدم نسخة ٢٠٠١عام 
 .لسالمة الطيرانالعالمية 

 .٨يرد االجراء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة 
 عالمراج

 AN 6/37-02/11كتاب المنظمة رقم 
Doc 9790 ،٢٠٠١ أكتوبر ٥ ( الصادرة عن الجمعية العموميةالقرارات سارية المفعول( 

 خلفية عامة -١

 للجمعية العمومية تقريرا مرحليا بشأن الخطة العالمية ، استعرضت الدورة الثالثة والثالثون٢٠٠١ في عام ١-١
 كما أبرز ١٩٩٧ولقد ذكر ذلك التقرير تفصيل تطور الخطة العالمية لسالمة الطيران منذ نشأتها في عام .  لسالمة الطيران

: A33-16قرار واعتمدت الجمعية العمومية ال.  المنجزات التي تحققت في مجال السالمة ضمن اطار تلك الخطة العالمية
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 موقع فيخطة االيكاو العالمية لسالمة الطيران وأصدرت تعليماتها الى األمانة بتوزيع تلك الخطة على الدول ونشرها 
 .منظمة الطيران المدني الدولي بالشبكة

 مقدمة -٢

  دور خطة االيكاويتضمن و. من بين األهداف األساسية لاليكاو النهوض بسالمة المالحة الجوية الدولية ١-٢
والنهوض بجهد قائم ما بين الحكومات والصناعة لمعلومات المتعلقة بالسالمة في تسهيل توصيل االعالمية لسالمة الطيران

 .يجري القيام بها على نطاق العالمبرامج السالمة العديدة التي على التعاون والتكامل بين 

تركيز النشاطات ب أساسا سالمة الطيرانل الخطة العالمية تقوم الخارجي المذكور فيما تقدم، وبخالف الدور ٢-٢
 أفضل عائد في مجال السالمة من تتيحالمتعلقة بالسالمة والخاصة بااليكاو على مبادرات السالمة المزمعة أو الجارية، التي 

 على تركيز اهتمام المهنيين لسالمة الطيران تساعد الخطة العالمية ،وعليه . حيث تقليل الحوادث على نطاق العالم
 .لمختصين بمجال الطيران في االيكاو وخارجها على مسائل السالمة الحالية والمستقبليةا

 معروفة ومتاحة بصورة أوسع نطاقا، تم توزيع الوثيقة لسالمة الطيرانبغية جعل خطة االيكاو العالمية  ٣-٢
وجرى بث صفحتها ، AN 6/37-02/11 من خالل كتاب المنظمة ٢٠٠٢المتضمنة للخطة على كل الدول المتعاقدة في يناير 

 ).http://www.icao.int/ANB/GASP(وعنوانه ) ادارة المالحة الجوية( موقع االيكاو على

 لسالمة الطيرانهدفا الخطة العالمية  -٣

 : الى ما يليلسالمة الطيرانتهدف الخطة العالمية  ١-٣

 .تخفيض عدد الحوادث والوفيات بغض النظر عن حجم الحركة الجوية ) أ

حوظ لمعدالت وقوع الحوادث على النطاق العالمي مع التوكيد في ذلك على األقاليم تحقيق تخفيض مل ) ب
 .التي مازالت فيها تلك المعدالت عالية

 الى تحديد تلك المهام والبرامج ين، ترمي خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيرانوبغية تحقيق هذين الهدف ٢-٣
تخفيض أعداد ومعدالت الحوادث على المستويين العالمي ية من زاوسالمة ال  من حيث عائدأفضلالمحتمل أن تحقق 

 بمثابة أداة للتخطيط والمتابعة بغية رصد التقدم لسالمة الطيرانوالقصد هو أن تكون خطة االيكاو العالمية  . واالقليمي
 .المحرز

 الطيرانسالمة مراجعة وتحديث الخطة العالمية ل -٤

ها بشكل متواصل التكنولوجيات التي تتيح المزايا ولكنها قد تتسبب يزال الطيران صناعة ديناميكية تنشأ في ال ١-٤
 التوجهات الخاصة بالسالمة والتي  عنشفتكتيمكن أن توفي الوقت ذاته،  . أيضا بمشاكل جديدة وتحديات تتعلق بالسالمة

يتعين وفي بعض الحاالت،  تهديدات جديدة تعد بحاجة الى المعالجة على نحو مالئم، من احصاءات الحوادث والوقائع تستمد
  وحتى ينعكس ذلك الواقع، تحتاج . من قبل التي جرى تحديدهاالتطبيق بصورة واسعة النطاق للحلول المتعلقة بالسالمة

http://www.icao.int/ANB/GASP
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ي سنويا مراجعة الخطة وبالتالي، تجر . مدلول الى مراجعة دورية لضمان بقائها خطة ذات الطيرانالخطة العالمية لسالمة 
 . من خالل لجنة المالحة الجويةالطيرانسالمة العالمية ل

في مجال صناعة الطيران، تجتمع اللجنة مع قيادات صناعة الطيران على للمساعدة في مواكبة التطورات  ٢-٤
ويساعد تبادل األفكار والمعلومات خالل تلك االجتماعات على تحديد المسائل الناشئة المتعلقة بالسالمة . نحو دوري
سالمة ستعرض الخطة العالمية لران حتى تصناعة الطيلوتتيح تلك االجتماعات أيضا فرصة  . لها المحتملة واالستجابات

 . في اجراء المزيد من التطوير لهاوتسهم بمدخالتها الطيران

، ٢٠٠١ في عام الطيرانسالمة  الطبعة األولى للخطة العالمية لوفي ضوء الخبرة التي اكتسبت منذ نشر ٣-٤
والطبعة الجديدة تقصي المهام التي جرى انجازها .   وترد رفق هذه الورقة٢٠٠٤ ريخها عامجرى اعداد طبعة منقحة تا

ليؤخذ   القائمة بعض المهاموتعدل حسب االقتضاء  . برنامج العمل الفني للمنظمةينتظر أن تنعكس في  جديدةوتضيف مهام
ألولويات في ضوء التوجهات األخيرة فيما يخص  وتعيد تركيز ا العمل الذي يجري حاليا أو ينتوى اجراؤه،بعين االعتبار

 . كما تقوم بتحديث شيء من الصيغة المستخدمة في النسخة األصليةالحوادث،

 الطيرانسالمة انجازات الخطة العالمية ل -٥

 الستة أهم انجازات االيكاو ونشاطاتها الطيرانسالمة ت عناوين عناصر الخطة العالمية لترد فيما يلي تح ١-٥
 .٢٠٠٤-٢٠٠٢  الثالثية خالل الفترةالطيرانسالمة ة العالمية لالتي تتصل بالخطالمخطط لها و

  المسببة للحوادث والوقائع،للعواملاجراء مراجعة سنوية  ٢-٥

 البيانات المتاحة/وذلك باستخدام جميع مصادر المعلومات 
 )١-٣العنصر ( 

، بما في ذلك االتجاهات لمنقضيةالسنوات ا لحوادث سنة كان يقدم الى اللجنة تحليل مفصلفي بداية كل  ١-٢-٥
ولقد جرى كل سنة نشر كتاب .  وكان ذلك التحليل بمثابة أساس لتحديث الخطة العالمية لسالمة الطيران  .المتعلقة بالسالمة

 ).ADREP(دوري من االيكاو يلخص بيانات الحوادث والوقائع المتضمنة في قاعدة بيانات الحوادث والوقائع 

 السالمة لتتخذ استجابة الستكشافاتالتوصية باجراءات  ٣-٥

 برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة 
 )٢-٣العنصر ( 

 من الدول وخمسة من ١٨١عدد يبلغ لـ، جرى القيام بعمليات تدقيق لمراقبة السالمة ٣٠/٤/٢٠٠٤ حتى ١-٣-٥
تدقيق للقد أجريت متابعة  كانتيخ ذاته، وبحلول التار . دول تنتظر التدقيق حينما تسمح الظروفسبع تزال  وال . األقاليم

 . ببقية عمليات متابعة التدقيق٢٠٠٤بينما تقرر القيام في عام وثالثة أقاليم دولة  ١٣٨في 

لبيانات واستخدمت المعلومات التي جرى تحليلها من خالل مختلف  ادخال نتائج التدقيق الى قاعدة لجرى ٢-٣-٥
 ألحكام  المقترح الدراسة المعنية بالمالحة الجوية في استعراضها وتعديلهاأفرقة خبراء لجنة المالحة الجوية ومجموعات

لتحديد الشواغل الخاصة بالسالمة على المستوى  كما استخدمت المعلومات أيضا  .الملحق وفي اعداد المواد االرشادية
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مراقبة ب التاحة القياملجنسيات وفي هذا السياق، جرى التشجيع على اقامة كيانات متعددة ا.  االقليمي أو دون االقليمي
 .اعتماد اتفاقات متعددة األطراف، كلما كان ذلك مالئماعلى التشجيع  أو ،السالمة

حلقات عمل تستهدف المسوؤلين بالدول وصناعة الطيران بغرض زيادة وعي /جرى تنظيم حلقات دراسية ٣-٣-٥
 .ران المدني الدولياتفاقية الطيالدول بشأن مسؤولياتها الخاصة بمراقبة السالمة بموجب 

 لما تقدمه المصادر كافة بما فيها مجموعات االيكاوتعزيز ال ٤-٥
 االقليمية للتخطيط والتنفيذ من تعرف على جوانب القصور 
  في مجال المالحة الجوية وكذا تناول تلك الجوانب 
 )٣-٣العنصر ( 

في  القصور بالتعرف على جوانب تقوم مجموعات االيكاو االقليمية للتخطيط والتنفيذ، ضمن برنامج عملها، ١-٤-٥
والمجموعات  .  من خالل منهجية موحدة وافق عليها مجلس االيكاو وتقييمها وتناولها بالمعالجةالمالحة الجويةمجال 

 القصور، فانها تركز على المجاالت الحيوية جوانباالقليمية للتخطيط والتنفيذ، بينما تحلل وترتب األولويات في قائمة 
 القصور ال يزال مستمرا جوانبواقرارا بأن العديد من  .  كنموذجالطيرانسالمة المة مستخدمة الخطة العالمية للسبالنسبة ل

 الدول موجه من األمين العام بشخصه الى وزراء الطيران المدني قائمة من أجلعلى مدى عدد من السنوات، أرفقت بكتاب 
 حل جوانب القصور من خالل خطة اجراءات ومن خالل توزيع  الى الوزراء الكتاب القصور ذات الصلة وطلببجوانب

 . بصورة أكثر تركيزاجوانب القصور ويجري اتخاذ اجراءات محددة أخرى لمعالجة . للموارد المالئمة

دعت توصية صادرة عن االجتماع المعني بالمالحة الجوية االقليمية للمؤتمر الثالث لمجموعة الكاريبي  ٢-٤-٥
 .  القصور في مجال األرصاد الخاصة بخدمة الطيرانالتعرف على جوانبكاو الى استعراض منهجية وأمريكا الجنوبية االي

 القصور في مجال األرصاد جوانب الى المكاتب االقليمية لمساعدتها في تناول توُأحيلوجرى اعداد مواد ارشادية مالئمة 
 .تلك في شتى أقاليم االيكاو القصور جوانبالخاصة بخدمة الطيران وللنهوض بالتعامل المتسق مع 

 استعراض النظم الحالية لقواعد بيانات السالمة ٥-٥

 وتحسينها لتسهيل تعميم المعلومات المتعلقة بالسالمة 
 )٤-٣العنصر ( 

حماية ل  استراتيجية ضمن مشروع قرار للجمعية الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العموميةتقترح علىسوف  ١-٥-٥
 .ظم جمع بيانات السالمة حتى يجري تحسين مستوى سالمة الطيرانالمعلومات المستمدة من ن

 ).GAIN(للشبكة العالمية لمعلومات الطيران ) GST(شاركت االيكاو في نشاطات فريق الدعم الحكومي  ٢-٥-٥

ضمان اتساق تلك القاعدة مع السالمة معلومات خاصة بحقق اشتراك االيكاو في اعداد قاعدة بيانات أوروبية  ٣-٥-٥
 ).ADREP(ت االيكاو للحوادث والوقائع قاعدة بيانا

 .استمر العمل على اعداد تصنيفات مقبولة دوليا لقواعد بيانات السالمة ٤-٥-٥
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 التعاون مع الدول وصناعة الطيران لتحديد التدابير ٦-٥

 )٥-٣العنصر (االضافية الخاصة بالسالمة  

مجال ادارة الحركة الجوية ما  أعد المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية توصيات تناولت في ٢٠٠٣في عام  ١-٦-٥
وضع اطار من أجل السالمة، وادارة السالمة، والتشارك في بيانات الحوادث والوقائع، وحماية مصادر معلومات : يلي

 بالسالمة، ومراقبة السالمة، والترخيص الخاص، الطبيعي في أحوالهالسالمة، ومتابعة السالمة أثناء عمليات التشغيل 
 واجراءات االستجابة من جهة مراقبي الحركة الجوية للطوارئ التي تحدث أثناء وأمنهمة الطيران والمواءمة بين سال

وتناولت توصيات المؤتمر في مجال االتصاالت والمالحة واالستطالع ادخال نظم المالحة الجوية الجديدة التي  . الطيران
وسوف يؤدي العديد من تلك التوصيات الى أحكام  . تدريجياتدعم تطبيقات االتصاالت والمالحة واالستطالع واالنتقال اليها 

 .ومواد ارشادية جديدة خاصة بااليكاو

 بحضور مشاركين من العديد من قطاعات ٢٠٠٢عقد اجتماع خامس للجنة ولصناعة الطيران في عام  ٢-٦-٥
 عالج، ١١/٩/٢٠٠١في   وفي أعقاب الهجمات االرهابية .صناعة الطيران، ومن لجنة المالحة الجوية وأمانة االيكاو

 .االجتماع المسائل المتعلقة باألمن اضافة الى السالمة

 )٦-٣العنصر (وضع الحلول للمسائل المتعلقة بالسالمة والتي جرى تحديدها  ٧-٥

 التي ينتظر تركيبها على متن الطائرات، أدخلت تعديالت الملحق الجديدةفيما يتعلق بأجهزة التكنولوجيا  ١-٧-٥
المزود بوظيفة تفادي التضاريس ) GPWS(لحمل نظام التحذير من االقتراب من األرض السادس مقتضيات منقحة 

  أثناء طيرانها في حل مشكلة ارتطام الطائراتاويتوقع لذلك االجراء أن يسهم اسهاما ايجابي.  باالستطالع األمامي
 فئات الحوادث المميتة على  تشكل أكبر٢٠٠٣وهي المشكلة التي ظلت في عام ) CFIT ( وهي تحت السيطرةبالتضاريس
 .نطاق العالم

اريس من ات الخاصة بارتطام الطائرات بالتضوباالضافة الى تعديل الملحق السادس، جرى تناول التهديد ٢-٧-٥
االرشاد الرأسي على أساس النظام العالمي للمالحة باألقمار باالقتراب عمليات  للملحق العاشر تتعلق بتعديالتخالل 

منحنى االقتراب ل معايير تقوم بادخال  اجراءات خدمات المالحة الجوية ـ العملياتل تعديالت لوثيقةاالصطناعية ومن خال
جراءات االقتراب المستقر، وأحكام الجراءات التشغيل القياسية وتصميم ثناء عمليات االقتراب غير الدقيق، ومعايير الالدائم أ

ألدوات القائمة لتعزيز السالمة وهي األدوات  لجميع ا  وجرى الترويج.م للطاقاالحاطة بتقديمقوائم المراجعة وأحكام تتعلق 
 . وذلك في حلقات العمل المعنية بتقليل حوادث االقتراب والهبوط أثناء طيرانهاالمتعلقة بارتطام الطائرات بالتضاريس

الخامس عشر في وفيما يتعلق بتوافر ونوعية بيانات التضاريس االلكترونية، اعتمدت أحكام جديدة للملحق  ٣-٧-٥
ولقد تضمن .   من شأنها تيسير تقديم وتبادل البيانات المالئمة والمتسقة والدقيقة الكترونيا للتضاريس والعوائق٢٠٠٤عام 

التعديل أيضا عناصر تتصل بوضع خرائط المطارات في صيغة الكترونية، وتتناول أحكام جديدة في الملحق الرابع التوحيد 
 .طيران االلكترونية على طاقم الطيرانالقياسي لعرض خريطة ال

أرض، اعتمدت أحكام جديدة تخص المالحق األول والسادس -وفيما يتعلق بتعزيز اجراءات االتصاالت جو ٤-٧-٥
والعاشر والحادي عشر، ووثيقة اجراءات خدمات المالحة الجوية ـ ادارة الحركة الجوية لتعزيز التزام الدول بضمان تمتع 
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 الطيران بالكفاءة في اتصاالت الهاتف الراديوي باللغة االنجليزية في وطواقمقبة الحركة الجوية العاملين في مجال مرا
 .المجال الجوي الذي تعد اللغة االنجليزية مطلوبة فيه

م ادارة السالمة للمطارات وذلك ضمن اجراءات  أحكام تتعلق بنظجرى في الملحق الرابع عشر ادخال ٥-٧-٥
 وعقدت ثالث حلقات عمل لمساعدة الدول في تنفيذ تلك األحكام ٢٠٠٣طبيق في عام الترخيص التي صارت قابلة للت

 .نظم ادارة السالمة للمطارات دليل جديد بشأن ٢٠٠٤  ويتوقع أن يستكمل في عام .الجديدة

 ويتوقع ادارة السالمة فيما يخص خدمات الحركة الجويةمن دليل جديد بشأن  ٢٠٠٣في عام االنتهاء جرى  ٦-٧-٥
خطوط يق السالمة لعمليات التشغيل في بدأ العمل على مد نطاق مفهوم تدقو.   بكل اللغات٢٠٠٤يل في عام نشر الدل

)LOSA ( بحيث يشمل ادارة الحركة الجوية)ATM ( وذلك باستخدام االختصارNOSS )  االستقصاء الخاص بسالمة عمليات
 ).التشغيل الطبيعي في أحواله

 العمل التحضيري لتوسيع نطاق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة، ال ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ يأجري في عام ٧-٧-٥
 .ليشمل الملحقين الحادي عشر والرابع عشر وحسب، بل ليشمل جميع المالحق ذات العالقة بالسالمة

برنامج ء انشا، ٢٠٠٣بشأن الحاجة الى انشاء وتعزيز المجموعات االقليمية لسالمة الطيران، جرى في عام  ٨-٧-٥
لتعزيز سالمة الطيران من أجل المساعدة في تنسيق نشاطات مجموعات السالمة العديدة على النطاق العالمي، ولتعميم 

 .المتصلة بالترخيص واجراء المسح بخصوص المشغلين الجويين ومؤسسات الصيانةالعمومية في مجالها المواد التقنية 

رة عن االيكاو تتصل بالعوامل البشرية وذلك بخصوص الملحقين جرى اعداد أحكام ومواد اشادية جديدة صاد ٩-٧-٥
.   األخرىوثيقة اجراءات خدمات المالحة الجوية ـ العمليات وعدد من األدلة والمواد االرشاديةوالسادس والسابع عشر، 

مجال سالمة  في  متعددةثقافاتالمشتركة بين  المسائل – ١٦ ملخص العوامل البشرية رقم ٢٠٠٤ونشر في أوائل عام 
 .الطيران

بدأت حملة للتثقيف والتوعية لمساعدة الدول على تقليل حاالت اختراق المدارج وعلى تحسين سالمة المدرج  ١٠-٧-٥
وعقدت ثالث حلقات دراسية اشتملت على يومين من العروض .  والسيما لدى تنفيذ اجراءات تعزيز طاقة االستيعاب

 اقتراح بتعديل وثيقة اعدادكما جرى .   النظام برمتهجوانبلسالمة في شتى  اتناولالخاصة بنظام ادارة السالمة لضمان 
واضافة مقتضيات تتطلب " الختراق المدرج"تعريفا اجراءات خدمات المالحة الجوية ـ ادارة الحركة الجوية بحيث تتضمن 

وجود عائق في المدرج أو عملية وقائع الحركة الجوية عقب وقوع أي واقعة تتصل بلمن الطيارين والمراقبين ايداع تقرير 
وتضمن تعديل لوثيقة اجراءات خدمات .   اختراق المدارجل جمع وتحليل البيانات بشأن عملياتاختراق للمدرج وذلك لتسهي
وذلك من أجل العمليات على ) SOPs( اعداد اجراءات التشغيل القياسية الخاصة بطاقم الطيران ،المالحة الجوية ـ العمليات

 .ض بالمطارسطح األر

 المالحي باألداءوفيما يتصل بتعزيز معدات واجراءات ادارة الحركة الجوية، جرى ادراج أحكام جديدة تتعلق  ١١-٧-٥
ثيقة اجراءات خدمات المالحة الجوية ـ ادارة الحركة في  و،المطلوب والمالحة االقليمية وذلك في الملحق الحادي عشر

 الحادي عشر والخامس عشر الحاجة الى أن تقوم وحدات مراقبة الحركة الجوية وتحدد األحكام الواردة بالملحقين.  الجوية
 .باعداد ونشر خطط الطوارئ
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أدت تعديالت اجراءات خدمات المالحة الجوية ـ العمليات الى ادخال اجراءات تشغيل منقحة خاصة  ١٢-٧-٥
 فيما يتصليبية جديدة للطيارين ، وخطوط ارشادية تدر)ACAS II(باستخدام أجهزة نظام تفادي التصادم المحمول جوا 

 .تشغيل تلك األجهزةب

 األثر المالي -٦

 الى التقييد الى درجة كبيرة ٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥ المقترحة للفترة الثالثية التصورات الموازنيةسوف تؤدي  ١-٦
 لتلك التقييدات وهناك تأثير محتمل . للتفاعل بين االيكاو والعديد من المؤسسات العاملة في نشاطات سالمة الطيران عالميا

 .الخطة العالمية لسالمة الطيران اطار ضمن المستقبلية التطوراتسيتمثل في تقليل 

 ملخص -٧

 بحيث يكون الطيرانسالمة مة، جرى اعداد الخطة العالمية لمن أجل اتاحة نهج له هيكله ويتعلق بتناول السال ١-٧
 الطيرانسالمة سس للخطة العالمية لواألهداف واأل. لها هرم من أربعة مستويات يضم األهداف واألسس والعناصر والمهام

 وتعكس التهديدات متسمة بالديناميةتعد  العناصر وما يتصل بها من مهام فانومن جهة أخرى،  . ال يتوقع أن تتغير كثيرا
 .٥فقرة لة كما انعكست في المستكمالمهام ال و المتغيرةاألولويات في مجال السالمة والتقدم في التقنيات والناشئة

 طبعة جديدة من ، ترد رفق ورقة العمل هذه٢٠٠١وحتى تنعكس التطورات والتغيرات التي جرت منذ عام  ٢-٧
 الطيرانسالمة لعمومية، ستوزع الخطة العالمية لوبعد استعراض الجمعية ا . ٢٠٠٤ بتاريخ الطيرانسالمة الخطة العالمية ل

.  المنظمة وستوضع في موقع االيكاو الخاص بالجمهور على الشبكةبعد تحديثها على الدول من خالل كتاب الى الدول من
رير جمعية العمومية تق من دورات ال، سوف يعرض على الدورة العادية التاليةA33-16ووفقا لقرار الجمعية العمومية 
 .الطيرانسالمة مرحلي بشأن الخطة العالمية ل

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٨

 :ما يليمدعوة الى عمومية  الجمعية الان ١-٨

تي تتضمنها ال) GASP( علما بالتقرير المرحلي بشأن خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيران أن تحيط )أ
 .من وثيقة الخطة العالمية لسالمة الطيرانجرى تحديثها ورقة العمل هذه وبالنسخة المرفقة التي 

 .اف ومهام الخطة العالمية لسالمة الطيرانجهود االيكاو في انجاز أهدتأييد حث الدول على ت )ب

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 مرفق

 )GASP(الطيران سالمة العالمية لااليكاو خطة 
 )٢٠٠٤طبعة (

 األهداف -١

 : الى ما يلي)GASP (طيرانتهدف خطة االيكاو العالمية لسالمة ال ١-١

 .ركة الجوية بغض النظر عن حجم الحوالوفيات على مستوى العالمتخفيض عدد الحوادث  )أ 

هذه المعدالت والسيما في األقاليم التي مازالت فيها  ،الحوادثوقوع تحقيق تخفيض ملحوظ لمعدالت  )ب 
 .عالية

 العناصر األساسية -٢

 لنظام الدارة  جوانب أساسيةةثالث على الطيرانسالمة ، تركز الخطة العالمية لهذين الهدفينلدى تناول  ١-٢
 :ي على النحو التال وذلكالسالمة

  المسائلالتعرف على بهدف ،استعراض العوامل المسببة لحوادث الطيران في العالم العنصر األساسي األول
وقوع معدالت عدد و معالجتها لخفض تجبالتي خص السالمة وتي ت الالمحددة
وقوع معدالت فاوت االقليمي فيما بين تالاهتمام ألسباب وسوف يولى   .الحوادث
 .الحوادث

 ذات مسائل السالمة لتحديدالسالمة  المعنية بالقائمةمجموعات المواكبة نشاطات  ساسي الثانيالعنصر األ
 يحتمل أكثر من مبادرات السالمة التيعلى   بذلك وتركز الخطة .المنظور العالمي
 . وقوعهاومعدالت  عدد الحوادثغيرها أن تخفض

 التشارك العالم عن طريق تسهيل لى نطاقع السالمة في مجالالوعي ب النهوض العنصر األساسي الثالث
 .سالمة الطيرانمعلومات بيانات وفيما يخص واالستخدام الفعالين 

 في مجال عائد بأفضل تأتي المهام والبرامج التي يرجح أن ولذلك تحدد الخطة العالمية لسالمة الطيران ٢-٢
ومن المستهدف أن تخدم الخطة  .  العالمي واالقليمي عدد الحوادث ومعدالت وقوعها على الصعيدينتقليلالسالمة من حيث 

متابعة  ذلك العمل بوصفها أداة تخطيط و، بما فيسالمة الطيرانب صلةالتي لها  جميع األطراف الطيرانسالمة ية لالعالم
 .لرصد التقدم في مجاالت النشاط ذات الصلة

 من الطيرانساسية للخطة العالمية لسالمة  األهداف والعناصر األيجري تناولوألغراض التطبيق العملي،  ٣-٢
 .٣ به من مهام وبرامج على النحو المبين في الفقرة يرتبطخالل مجاالت تركيز أو عناصر مختلفة، لكل منها ما 
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 العناصر -٩

 المعلومات رادصمجميع باستخدام وذلك  ،لحوادث والوقائعل المسببة للعواملاجراء مراجعة سنوية  ١-٣
 )العنصر األساسي األول (ةالمتاحوالبيانات 

 المهام ذات الصلة

 .ةلسالما التي تخص  المحددة المسائلمعرفة هوية )أ

على المستوى الحوادث وقوع في معدالت اختالفات  مسائل السالمة التي تؤدي الى معرفة هوية )ب
 .قليمياال

 .السالمةب متعلقاألداء الفي السائدة  التوجهاتتحديد  من أجل سهولةلسالمة لوضع مؤشرات  )ج

 لمنع وقوع  الطيرانوصناعةبرامج التي تنفذها الدول النشر نتائج هذه النشاطات الستخدامها في  )د
 .الحوادث

لتدقيق مراقبة   برنامج االيكاو العالمي استجابة الستكشافاتوتقديم المساعدةجراءات السالمة با ةلتوصيا ٢-٣
 )نيالعنصران األساسيان األول والثا(السالمة 

 المهام ذات الصلة

لمي لتدقيق مراقبة  حددها برنامج االيكاو العاوالتيلسالمة ل الحيوية بالنسبة االستكشافات استعراض )أ
 .السالمة

، بما في ذلك الكيانات متعددة الجنسيات  لمراقبة السالمةفعالة هياكل تطويرمساعدة الدول على  )ب
 .حينما يكون ذلك مالئما

 .على اعداد مواد تنظيميةمساعدة الدول  )ج

متعلقة ال جميع المجاالتالترويج لتوسيع نطاق برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ليشمل  )د
 .بالسالمة

التعزيز لما تقدمه المصادر كافة بما فيها مجموعات االيكاو االقليمية للتخطيط والتنفيذ من تعرف على  ٣-٣
 )العنصر األساسي الثاني (حة الجوية وكذا تناول تلك الجوانبجوانب القصور في مجال المال

 المهام ذات الصلة
 جراءاتال االى الدول في تنفيذكلما أمكن ذلك رشاد  القصور وتقديم االلجوانب القيام باالستعراض )أ

 .المالئمة التصحيحية
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 السالمةب  المتعلقةمعلوماتلالتسهيل نشر  سالمة وتحسينهاالبيانات قواعد لالحالية نظم الاستعراض  ٤-٣
 )العنصر األساسي الثالث(

 المهام ذات الصلة
الستطالع )" GAIN ( للشبكة العالمية لمعلومات الطيران)GST (فريق الدعم الحكومي"المشاركة في  )أ

 .السالمةب  المتعلقةمعلوماتال ابالغ لقر القانونية وغيرها التي تعباتسبل الحد من العق
 .مواد ارشادية لنظم االبالغ الطوعي عن الوقائعو أحكام للمالحقنصوص  اعداد )ب
 .تطوير الوسائل المناسبة لضمان الطبيعة غير الجزائية للنظم الطوعية لالبالغ عن الوقائع )ج
 . عدم افشاء المعلومات السرية الخاصة بالسالمةالمناسبة من أجل ضمانتطوير الوسائل  )د
( المشتركة بين المعنية بالتصنيف ومجموعة العمل "نشاط  الطيران مثل المشاركة في نشاطات صناعة

القيام بصورة عالمية  ليسهتاعداد تصنيفات مشتركة لبغية " وااليكاوالسالمة الجوية التجاري  فريق
 .السالمةب المتعلقة والتخزين والنشر للمعلومات النطاق بالتشفير

 . بالسالمةالمتعلقة تسهيل جمع ونشر المعلومات  الىالهادفةو المالحقب  الواردةنصوصالتحديث  )و
 .الشبكة فياليكاو ل بالسالمة على موقع  موضوعهايتعلقذات الصلة والتي توفير المعلومات  )ز
 الطبيعي في  متابعة عمليات التشغيلومواد ارشادية من أجل نظماعداد أحكام خاصة بالمالحق  )ح

 .أحواله

 )العنصر األساسي الثاني(لسالمة الخاصة با لتحديد التدابير االضافية ة الطيرانوصناعالتعاون مع الدول  ٥-٣

 المهام ذات الصلة

 المبادرةب و، في الواليات المتحدة)CAST (االتصال بفريق السالمة الجوية التجاريضبط  )أ
خاصة   أخرى مبادرات محتملةبأيةفي أوروبا و) JSSI (السالمةب الخاصة المشتركة االستراتيجية

 .بالسالمة
ي التمسائل الالسالمة والتي تعالج  في مجالوالحكومات  الطيرانالمشاركة في مبادرات صناعة  )ب

 . على وجه التحديدالسالمةتخص 
بحث مبادرات السالمة الحالية لتحديد المنظور العالمي الخاص بها وتأثيرها المحتمل على السالمة  )ج

ت تستدعي ادراجها في برنامج العمل الفني للمنظمة في مجال ليتقرر ما اذا كانت تلك المبادرا
 .المالحة الجوية

ات التي تجمع ممثلي المشاورهذه والهدف من  ،صناعة الطيرانقيادات ات منتظمة مع عقد مشاور )د
 هيئة  بأعضاءاللجنة والتي تحظى بالتدعيمممثلي الى جانب صناعة الطيران والمنظمات الدولية 

 :و هو ما يليأمانة االيكا
السالمة في بشأن المسائل المتعلقة ب بآخر ما وصل اليه احراز التقدماعالم كل المشاركين  )١

 .الطيرانسالمة خطة العالمية لالاطار 
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مراجعة ب صناعة الطيران  والقيام في ضوء الخبرة التي حصلت عليها،تبادل المعلومات )٢
سالمة ية لداد المزيد من مبادرات الخطة العالم الرامية الى اعواالقتراحاتالحوادث بيانات 
 .الطيران

 الخطة العالمية لالسهام بمدخالت في اعطاء صناعة الطيران والمنظمات الدولية فرصة )٣
 .الطيرانسالمة ل

 )العنصران األساسيان الثاني والثالث (التي تحددتالحلول لمسائل السالمة وضع  ٦-٣

 لجديدإن أهم المسائل الخاصة بالسالمة التي جرى تحديدها من خالل تحليل : المسائل األكثر األهمية ١-٦-٣
 :االتجاهات في الحوادث هي ما يلي

أن عدد حوادث ارتطام من بالرغم :  وهي تحت السيطرة أثناء طيرانهاارتطام الطائرات بالتضاريس )أ
الماضية اال أنها ال الثة الث خالل األعوام خذ بالهبوطأالطائرات بالتضاريس وهي تحت السيطرة قد 

 .تزال تشكل نحو ثلث الحوادث المميتة التي تتعرض لها الخطوط الجوية

ليه أي نسبة الوفيات ولم يظهر ع ثاني أهم نوع من حيث وهذا النوع من الحوادث هو: فقدان التحكم )ب
 .ة االقالع في مرحليثير الشواغل على وجه الخصوصوهو .   الماضيةتحسن خالل األعوام الثالثة

ويمكن أن يؤثر على .  ذلك السبب يؤدي دورا متزايدا في الحوادث المميتة: حاالت الفشل الفني )ج
ولقد ثبت أن ذلك النوع من المسببات له على وجه .  على نظمها أو على محركاتها الطائرات أو

 .الخصوص أهمية حاسمة في مرحلة االقالع

 المهام ذات الصلة ٢-٦-٣

ر تقارير الحوادث وغير ذلك من المعلومات المتاحة المتصلة بوقائع ارتطام الطائرات تحليل آخ )أ
بالتضاريس وهي تحت السيطرة من أجل تحديد وتناول ما تبقى من اجراءات تدعو الحاجة الى 

 .القيام بها فيما يتعلق بتلك الحوادث

و عمليات االقتراب باالرشاد الرأسي النهوض بالتنفيذ في حالة عدم توافر عمليات االقتراب الدقيق أ )ب
)APV (مسار نزول مستقرمع اتخاذ أو عمليات االقتراب غير الدقيق . 

تحليل جميع مصادر المعلومات المتعلقة بحوادث فقدان السيطرة وتلك التي ترتبط باألعطال الفنية  )ج
 .لتحديد االجراءات التصحيحية

 . الطيرانأثناءها من أجل منع فقدان التحكم اعداد قواعد قياسية وأساليب عمل موصى ب )د
(  اعداد قواعد قياسية وأساليب عمل موصى بها تهدف الى تحسين امكانية االعتماد على الطائرة من

 .الناحية الفنية والى الحد من عواقب األعطال الفنية
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لتدريب وتحديد رفع مستوى األحكام المتعلقة باجازة العاملين في الصيانة خاصة فيما يتصل با )و
 .االمتيازات

 .اقامة المجموعات االقليمية لسالمة الطيران وتشجيعها )ز
 .زيادة المكاشفة والشفافية في نظم التدقيق )ح
 .رصد ادخال نظم ادارة السالمة للمطارات وخدمات الحركة الجوية )ط
اءة اللغوية وتقديم المساعدة رصد التقدم الذي تحرزه الدول في تنفيذ المقتضيات الجديدة الخاصة بالكف )ي

 .حسب الضرورة
 .اعداد طبعة منقحة لدليل منع الحوادث )ك
 .سالمة المدرجلاعداد دليل لسالمة المدارج اضافة الى مجموعة أدوات  )ل

 

 ـ انتهـى ـ


