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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
 لجنة الفنيةلا

 من أجل تحـسين      الجوية ونظم جمع ومعالجة بيانات السالمة     بعض سجالت الحوادث والوقائع      مايةح  :٢٨ لبندا
  الجويةسالمة ال

  الحاجة الى نهج مشترك: تحليل سالئف الحوادث

 )الواليات المتحدةورقة مقدمة من (

  ذي التنفيالملخص
 من خبراء السالمة لدى الحكومة والصناعة، في شراكة فريدة (CAST)تم تشكيل فريق سالمة الطيران التجاري 

 في الواليات  المميتةلطيران التجارياحوادث ، وجعل هدفه تخفيض معدل ١٩٩٧نة بين الحكومة والصناعة س
فبحلول .  لتاريخ القريب النتائج بالوثائقويثبت ا.   في المئة خالل السنوات العشر القادمة٨٠المتحدة بنسبة 

، حدث تحسن جوهري في معدل الحوادث المميتة في الواليات المتحدة ويتوقع أن يواصل ٢٠٠٦نهاية سنة 
بغرض لتحليل بيانات الحوادث  توجيه جهوده )كاست (ويعيد فريق.   وما بعدها٢٠٠٧المعدل انخفاضه سنة 

 الحداث مزيد حاسمايكون استعمال جميع الدول لتصنيف االيكاو المشترك وس.  تحديد مخاطر السالمة الناشئة
 مبادرات تقاسم البيانات وإنعدامعالميا، فان غياب تصنيف مشترك، أما و.  من التقدم في مجال سالمة الطيران

قبل  المخاطر الناشئة والتهديدات المتزايدة تحديد بصورة كبيرة القدرة على يضعفانعلى نطاق الصناعة، 
  .   أو واقعة خطيرةةتجسدها في حادث

  :الجمعية العمومية مدعوة الى اتخاذ ما يلي: اإلجراء
مجلس االيكاو والدول المتعاقدة لدى االيكاو على استعراض وتنفيذ ورصد أكبر عدد ممكـن مـن                حث    )أ 

  . فريق سالمة الطيران التجاريالتي وضعهاتعزيزات السالمة 
 عاقدة على رفض الحواجز القانونية التي تحول دون تقاسم بيانات الوقائع          مجلس االيكاو والدول المت   حث    )ب 

 . التي أزيلت منها األسماءومعلومات السالمة األخرى
ليشمل (ADREP)  ببيانات حوادث ووقائع الطيران إلبالغل  االيكاومجلس االيكاو على توسيع نظامحث   )ج 

 وتوفير الموارد ) ت المطلوبة حاليا بشأن كل حادث      الى البيانا  إضافة(أكبر قدر ممكن من بيانات الوقائع       
 .  في قاعدة البيانات الجودةعالي على مستوى بيانات االيكاو لضمان الحفاظلدى 

وتوفير البنية األساسية الالزمة    ايكاو المشترك   /استعمال تصنيف كاست  الدول المتعاقدة لدى االيكاو على      حث    )د 
معروفة والمساعدة في تحديد التهديدات الناشئة وذلك بتـوفير تلـك           اللألدوات اآللية لمراقبة مشاكل السالمة      

  . ببيانات وقائع وحوادث الطيرانلإلبالغالبيانات االلكترونية لنظام برنامج االيكاو 
 األهداف

  :ةاإلستراتيجي
   .Aورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي 

  .ال تلزم موارد اضافية  :اآلثار المالية
 DGCA/06-WP/16, AN-WP/7768 29/10/02  :عالمراج
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 المقدمة

كل مليون ل حادثة مميتة ٠,٤يعد معدل حوادث صناعة شركات الطيران في الواليات المتحدة البالغ  ١-١
 المعدل العالمي للحوادث المميتة إجماليوهذا المعدل أقل بكثير من .  مغادرة بالفعل بين أخفض المعدالت في العالم

ألي دولة افتراض أن معدالت ومع ذلك، ال يمكن .  كل مليون مغادرةل حادثة مميتة ٠,٧٣ري البالغ للطيران التجا
 .الحوادث ستظل منخفضة نظرا للنمو المتوقع في السفر جوا

، وهو شراكة بين الحكومة وصناعة الطيران في )كاست(وقد وضع فريق سالمة الطيران التجاري  ٢-١
كاملة قائمة على البيانات لتخفيض خطر الحوادث المميتة في الطيران التجاري في  متإستراتيجيةالواليات المتحدة، 
حتى تاريخه، من وضع أربعين من أصل خمس وستين من التعزيزات الواعدة  ،انتهى فريق كاستو.  الواليات المتحدة

تجاري المميتة في أكثر من غيرها في مجال السالمة التي حددت لتخفيض األسباب الرئيسية لحوادث الطيران ال
 في المئة في معدل ٨٠وكان اعتماد تلك التعزيزات عامال أساسيا في التخفيض الذي بلغت نسبته .  الواليات المتحدة

 .الحوادث المميتة خالل السنوات العشر الماضية

ورغم أن كاست ركز بصورة رئيسية على نظام الطيران في الواليات المتحدة، فان الفريق عمل دوليا  ٣-١
وهناك عدد كبير من المنظمات الدولية التي انضمت .   حول العالمالجويةسالمة الللمساعدة  في تحسين وال تاريخه ط

 الطيران وهيئات، (EASA)الى كاست بصفة أعضاء أو مراقبين، ومن ضمنها الوكالة األوروبية لسالمة الطيران 
 في مجال السالمة اإلقليمية آثار وقيادة كاست التحالفات وتتعدى.  ، ودول أخرى متعاقدة لدى االيكاو(JAA)المشتركة 

 عن ذلك، وفضال.   في خريطة الطريق للسالمة العالمية التي أصدرتها االيكاو مؤخراهدئحول العالم، وقد أدرجت مبا
 . فريقه الخاص في مجال السالمةإلنشاءطائرات الهليكوبتر فقد ألهم كاست مجتمع 

 ليشمل تحليل الوقائع توسيع المجالتخفيضات في معدالت الحوادث، يق لمواصلة تحقمن الضروري و ٤-١
 فان االطالع على البيانات عنصر لذا،.  ستباقيةإوبيانات التشغيل العادية لكشف التهديدات المتغيرة والناشئة بطريقة 

 .ضروري في تحليل المخاطر

 معلومات عامة -٢

ولتحقيق ذلك، يجـب علـى   .  او طويلة األجليعد تخفيض معدل الحوادث العالمي أحد أهداف االيك       ١-٢
 باالقتراب اإلنذاروقد اعتمدت االيكاو بالفعل توصيات كاست الرئيسية مثل نظام .  الدول اعتماد تحسينات ثبت نجاحها

 إرشـادات  انجازات كاست الرئيسية األخرى فـي  إدراج خبراء االيكاو النظر في كيفية ألفرقةوينبغي  .  من األرض 
 .االيكاو

ارتطام  شارا، مثل ت تعزيزات كاست على أساس دراسة فئات حوادث الطيران األكثر ان          ت وضع قدو ٢-٢
، واختـراق   )االضـطراب ( السيطرة، والطقس    انوفقدالطائرات باألرض وهي تحت السيطرة، واالقتراب والهبوط،        

 الجليد،  إزالةالمتعلقة ب  حوادثالوفضال عن ذلك تمت دراسة      .  التي ال يمكن احتواءها   المدارج، وأعطال المحركات    
 ووضعت التحسينات في مجال الـسالمة فـي   ،والصيانة، وارتطام الطائرات وسط الجو، والحوادث المتعلقة بالشحن     

 .٢٠٠٧صيغتها النهائية في أوائل سنة 

انظـر  .  مشغلين والدول للبسهولة  استخدامها  قدم فريق كاست الدعم في تطوير أدوات عديدة يمكن           ٣-٢
رت رابطـة   على سبيل المثال، طو   ف.  لالطالع على أمثلة عن مخرجات فريق كاست      عية المدرجة أدناه    المواد المرج 

طياري شركات الطيران برنامجا تفاعليا يعتمد على االنترنت لزيادة التوعية بالوضع في بيئة المطار وللمساعدة فـي      
ــوان   ــدارج بعن ــراق الم ــاالت اخت ــيض احتم ــي "تخف ــت التثقيف ــامج االنترن ــدرجبرن ــالمة الم ــول س " ح

(http://flash.aopa.org/asf/runway_safety_alpa/) )    برامج تدريبية أخرى مـن مؤسـسة سـالمة         يمكن االطالع على
 ).الطيران

http://flash.aopa.org/asf/runway_safety_alpa/
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، بتحليل الحوادث والوقائع السابقة ويقوم الفريق.  قد أثبت فريق كاست أن البيانات هي مفتاح النجاحو ٤-٢

رت تعزيزات وقد طو.  دثاركز ومنظم يعتمد على البيانات لتحديد سالئف الحو   نهج م  بإتباعوذلك  لكل مجال تركيز،    
.  وتنفذ تعزيزات السالمة ويتابع تنفيذها للتأكد من كفاءتها       .  خاصة للسالمة لمعالجة تلك السالئف والعوامل المساهمة      

 .المعرفة المكتسبة للتحسين المستمر لنظام الطيرانوتستخدم 

وقد أعاد فريق كاست مؤخرا توجيه جهوده التحليلية نحو تطوير القـدرات التشخيـصية والتنبؤيـة                 ٥-٢
وسوف يقتضي تقديم الدعم لهذه المبادرة      .  باستخدام الوقائع والبيانات المتاحة األخرى لتحديد مخاطر السالمة الناشئة        

 النظم األساسية الحاليـة  مما تتسم بهمولية والتعقيد  نظام لتحليل معلومات السالمة يتسم بقدر أكبر بكثير من الش     إنشاء
 .لمراقبة مشاكل السالمة المعروفة  وتنفيذ وكفاءة قياسات التعزيزات القائمة

 هندسة متكاملة خالية بإنشاءولدى االيكاو الفرصة لتكون المحفز الرئيسي لعملية تقاسم البيانات وذلك    ٦-٢
تحليل معلومات السالمة في نجاح الوال يمكن في المستقبل تحقيق    .  سالمة الجوية البيانات الحرجة لل  لتقاسم  من القيود   

 المجمعة منها األسماء، ويمكن التقاسم الحر للبيانات تزالالبيانات بصورة مشتركة ثم توصف  ما لم   إذاوتقاسم النتائج   
عتقد فريق كاست أن تصور السالمة      وي.  بين جميع أعضاء مجتمع الطيران وتتم حمايتها من االستخدام غير المناسب          

 الحواجز والعوائق أمام تقاسم إلزالةالمستقبلي هذا سوف يحتاج الى دعم تعاوني من جميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو 
 ثقافة داعمة تسمح باتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات لتخفيض          الى جانب  السالمة،   دارةال نظام   وإلنشاءالبيانات  
 .حوادث والوقائععدد ال

 المناقشة  -٣

سيواصل فريق كاست مراقبة البيانات المعتمدة على األداء، وتتبع حدوث العوامل العرضية المعروفة   ١-٣
  .للحوادث والسعي أيضا لتحديد أي عوامل عرضية ناشئة البد من معالجتها في المستقبل

السالمة وتقاسم النتائج لضمان التنفيذ الفعال  في المستقبل على تحليل معلومات الجويةسالمة التعتمد و  ٢-٣
  . وتخفيفها قبل وقوع الحوادثالمقبلةسباب الحوادث التاريخية المتكررة وفقد األرواح والتعرف على التهديدات ألحلول 

 على أنه المعيار الـدولي  (ADREP) ببيانات حوادث ووقائع الطيران اإلبالغتم تعريف نظام برنامج     ٣-٣
 فـي   إلدراجهـا ذا، ينبغي لكل دولة متعاقدة توفير بيانات حوادث ووقائع الطيران لاليكاو            لو.  قائع لاليكاو  الو إلبالغ

  .ويجب أن تكون تلك البيانات كاملة وصحيحة بالقدر الممكن.  البرنامج

 اءإنشااليكاو التي تم بموجبها / البيانات، أن تستعمل تصنيفات وتعاريف كاست   إبالغومن المهم، عند      ٤-٣
.   بالصورة المبينة في المرفق بهذه الورقة    ، لغة صناعي قياسي يحسن جودة المعلومات واالتصاالت والمراجع        أسلوب

 عـن فئـات     اإلبـالغ نتاج فريق عمل مشترك وضع توصيفات لعناصر البيانات عند          ايكاو هي   / كاست تصنيفاتإن  
 المـشتركة  التصنيفاتويمكن الحصول على هذه .  كمراحل الرحالت الجوية، وبيانات الطائرات، وغير ذل والوقائع،  

مراحـل  ) ١: ايكاو المميزة ما يلـي    / كاست تصنيفاتوتحدد  .  http://www.intlaviationstandards.org: على العنوان 
فئات الواقعة مثل ارتطام الطائرات باألرض وهي تحـت         ) ٢ والمناورة واالقتراب وغير ذلك،      اإلقالعالطيران مثل   

، وغير )غير المولد(و) المولد(المكونات أو تعطل / أثناء الطيران، وأعطال النظام– السيطرة ان، وفقد(CFIT)السيطرة 
 التـصنيفات وتتعزز كثيرا بتلـك     .  وغير ذلك ) ٤تعاريف قياسية لبلد صناعة الطائرة ومحركها وطرازها،        ) ٣ذلك،  

 مشتركة ونقـص  تصنيفاتإن غياب .  ة المشتركة المشتركة قدرة مجتمع الطيران على التركيز على مواضيع السالم        
 بصورة خطيرة القدرة على التعرف على المخاطر الناشئة والتهديدات          يضعفانمبادرات تقاسم البيانات في الصناعة،      

  . أو واقعة خطيرةةالمتزايدة قبل تمثلها في حادث

http://www.intlaviationstandards.org
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 نظـام تحليـل     إنشاءالمتحدة   أحد العناصر الحرجة في جهود السالمة المقبلة في الواليات           وسيكون  ٥-٣
وتقاسم معلومات السالمة الجوية الذي سيوفر البنية األساسية للتقاسم الحر لمعلومات السالمة بعد نزع األسماء منهـا            

وسـوف  .   من حيث انتهت الجهود المبذولة لدراسة حاالت الحوادث التاريخية         (ASIAS)ويواصل نظام   .  وتجميعها
وسوف يستخدم .  موعة من مصادر عديدة، بما في ذلك األحداث الدولية، في بيئة محمية       يدمج معلومات السالمة المج   

(ASIAS) التعرف المبكر على الحاالت الشاذة أو االضطرابات والتهديدات الناشئةتاحةإل أساليب تحليل محسنة .  

 المعلومـات   ويجب أن يـوفر نظـام     .  تعد البيانات ومنهجيات التحليل المحسنة اعتبارات رئيسية      و  ٦-٣
الوصول الى قواعد بيانات عديدة، وتحديث قواعد البيانات، وتمكين التشغيل المتبادل عبر صيغ قواعد بيانات مختلفة،       

.  بإجراءات التخفيف  تحليل عشوائي للتهديدات، والتوصية      وإجراءوتوفير القدرة على التعرف على التهديدات المقبلة،        
 الى دراسة البيانات بطريقة جديدة تتيح ألعضاء طواقم الطيران، والمـشغلين،            ، بوصفنا مجتمع طيران،   اجنحت ونحن

 قبل أن تؤدي سلسلة أحداث إجراءوالشركات الصانعة، والهيئات التنظيمية أن تركز على كسر القيود العشوائية واتخاذ 
  .متوقعة تم التعرف عليها بالفعل الى وقوع حادث

 ٥٢٢سم البيانات في منع وقوع الحوادث هو في حالـة الرحلـة             وهناك مثال واضح على أهمية تقا       ٧-٣
وقد حدثت بين .  ويقوم كاست حاليا بمراجعة البيانات حول تكييف الضغط بعد حادثة هليوس       .  لشركة طيران هليوس  

 تقريـر لـدى     بإيداع ثماني حوادث تتعلق بتكييف الضغط، ولم تقم الدول المتعاقدة المعنية            ٢٠٠٤ وسنة   ١٩٩٩سنة  
 (ADREP)بيانات حوادث ووقائع الطيران ب اإلبالغوفي أربع حاالت، تم فتح ملف لبرنامج .  اليكاو سوى في حادثتينا

وال .   حيث أن الدولة المتعاقدة لم تودع تقريرا أوليا وال تقرير بيانات لدى االيكـاو              ،باستخدام معلومات غير رسمية   
  . لحادثتينADREPيوجد سجل في 

 تقييم كفاءة عمليات التدخل الحالية في مجال السالمة،         : أهداف أساسية هي   ةومات ثالث ألي نظام معل    ٨-٣
ويمكن أن يفي بجميع تلك األغراض نظـام        .  رصد المشاكل والمخاطر المعروفة، والتعرف على المخاطر المقبلة       و

  .حبها قواعد البيانات الضرورية مع الحفاظ على البيانات الحساسة لصاالىواحد يوفر الوصول 

إن العنصر المهم في مكاسب السالمة المقبلة هو نظام عالمي لتحليل وتقاسـم معلومـات الـسالمة               ٩-٣
انات تـستعمل   نظم قواعد بيوتؤسس جميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو أن تدعم        نطالب فإنناولهذا الغرض،   .  الجوية

  .ASIAS لدى االيكاو ونظام ADREPظام ايكاو ويمكن تبادلها مع كل من ن/ لفريق كاستتصنيفاتتعاريف 

- - - - - - - -  
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REFERENCE MATERIALS FROM CAST 

 
 
Joint CAST/ICAO Web site: 
 
Official Site for Aviation Common Taxonomies: http://www.intlaviationstandards.org 
 
FAA Publications: 
Standard Operating Procedures for Flight Deck Crew Members (AC 120-71). 
 
Crew Resource Management Training (AC 120-51). 
 
Operator’s Aviation Safety Handbook, SAE-G18 committee document, and the FAA Audit Tool. 
Handbook Bulletin Air Transportation – 14 CFR Part 121 and 135 air carrier safety departments, 
programs, and safety directors (HBAT 99-19). 
 
Handbook Bulletin Air Transportation – Policy Company Operating Manuals and Company Training 
Program Revisions for Compliance with Current Airplane or Rotorcraft Flight Manual Revisions (HBAT 
99-07) 
 
Handbook Bulletin for Air Transportation – Airplane Flight Manual Revisions and Aircraft Manufactures 
Operations Bulletins (HBAT 99-16) 
 
Flight Standards Information Bulletin for Airworthiness – Cold Weather Servicing of Aircraft Nose 
Landing Gear Struts (FSAW 97-10) 
 
Handbook Bulletin for Airworthiness – Air Carrier Operations Specifications to Make Arrangements with 
Other Organizations to Perform Substantial Maintenance and Aircraft and Maintenance Provider 
Contracts (HBAW 96-05C and 98-01 
 
Joint Handbook Bulletins for Air Transportation and Airworthiness (HBAT 98-18 and HBAW 98-09) 
 
Part 91 Pilot and Flight Crew Procedures during Taxi Operations and Part 135 Single-Pilot Operations 
(AC 91-73) 
 
FAA CD (FAA Taxi 101).  Guidance for mechanics and others who tow or move aircraft within airport 
movement areas 
 
FAA CD Commercial Aviation Safety Team (CAST).  Includes Risk Assessment Tool, reference 
materials, team reports and listing of safety enhancements.  
 
Training: 
Flight Safety Foundation (http://www.flightsafety.org/technical_initiatives.html) has conducted research 
and training in the following areas, as contained in the ALAR Tool Kit CD: 
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• Controlled Flight Into Terrain 
• Continuing Airworthiness Risk Evaluation 
• Flight Operations Risk Assessment System 
• Flight Operational Quality Assurance 
• Ground Accident Prevention 
• Operators Guide to Human Factors in Aviation 

 
 

— END — 
 

 

  


