
  

  منظمة الطيران المدني الدولي

  ورقة عمل

STA/10-WP/22 
14/10/09 

 

  رة العاشرة لشعبة اإلحصاءاتالدو
  ٢٧/١١/٢٠٠٩ إلى ٢٣/١١ مونتريال، من

  حوادث الطائرات والتحليل المتعلق بالسالمة : من جدول األعمال١١بند ال

 )ISDB(ة تكاملاستخدام قاعدة البيانات اإلحصائية الم
   كمصدر مرجعيلتحليل بيانات السالمة

  )ة العامةناورقة مقدمة من األم(

  الموجز
 جرى وصل البيانات ن أجل قياس مدى تقدم اإليكاو نحو تحقيق هدف السالمة اإلستراتيجي،م

 المأخوذة من مركز التنسيق ، ببيانات الحوادث المتكاملةالمستخرجة من قاعدة البيانات اإلحصائية
، ثم يجري ربطها بقواعد بيانات )ECCAIRS(  والوقائعاإلبالغ عن الحوادثلنظم األوروبي 

عمقاً ت، من أجل إجراء تحليل أكثر )USOAP(الجوية نامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة البر
  دوراً مهماً عبر إيواء البيانات التي تجمعهاوتلعب قاعدة البيانات اإلحصائية المتكاملة. للسالمة

بط ريمكن د الكبير لفئات ملفاتها المرجعية، بسبب العدو .الدول من خالل برنامج اإلحصاءات
إجراء ب يسمحاألمر الذي المعلومات التي يتضمنها جدول ما بتلك الموجودة في جدول آخر، 

قواعد الروابط ما بين قاعدة البيانات اإلحصائية المتكاملة وهذه الورقة  وتتناول .تحليالت أوسع مدى
مي لتدقيق البرنامج العالو، والوقائعاإلبالغ عن الحوادث لنظم مركز التنسيق األوروبي بيانات 

 وتطرح ضرورة تنسيق المراجع عبر استخدام بنى ترميز موحدة، من أجل السماح ،مراقبة السالمة
  .للمنظمةالطائرات  لسالمة  هادفةبإجراء تحليالت

   .٣في الفقرة المعروض على الشعبة اإلجراء يرد 

 المقدمة  -١

مركـز التنـسيق    المدني من خالل قاعدة بيانـات        الجوية البيانات بشأن حوادث الطيران        المالحة تجمع إدارة   ١-١
لـدى  تـشغيل  ال ببارامترات ةتعلقمالجمع البيانات بتقوم إدارة النقل الجوي  و. والوقائع اإلبالغ عن الحوادث  لنظم  األوروبي  

 وغالباً مـا    .، وتخزن في قاعدة بياناتها اإلحصائية المتكاملة       خدمات المالحة الجوية   مقدمي، والمطارات، و   الجويين الناقلين
المعلومات من ، )EASA(األوروبية  السالمة الجوية   تستخدم إدارة المالحة الجوية وغيرها من أصحاب المصلحة مثل وكالة           

 يـة جداول المرجعالوتطرح هذه الورقة ضرورة تنسيق . إلجراء تحليالت بشأن السالمة   قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة     
 في الوقت المناسب مـن  لموجودة في مختلف قواعد البيانات هذه من أجل إجراء تحليالت للسالمة دمج البيانات ا   التي تسهل 

 .دون تعريض سالمة البيانات للخطر
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 األدوات الموجودة لتحليل بيانات السالمة  -٢

 والوقائع اإلبالغ عن الحوادث لنظم التنسيق األوروبي مركز  ١-٢

 لجمـع المعلومـات بـشأن    )ADREP(  والوقـائع م اإلبالغ عن الحوادث   اإليكاو نظا أنشأت  ،  ١٩٧٦في العام     ١-١-٢
  .التغيرات التي شهدتها تكنولوجيا المعلومات وصناعة الطيرانلمواكبة  ومنذ ذلك الوقت، تطور النظام.  والوقائعالحوادث

الـذي  والوقائع  ادث  اإلبالغ عن الحو  لنظم  ، اعتمدت اإليكاو برنامج مركز التنسيق األوروبي        ٢٠٠٤العام  في    ٢-١-٢
.  والوقـائع اإلبالغ عن الحـوادث  مركز األبحاث المشترك لالتحاد األوروبي في إيسبرا، إيطاليا، كأداة لتشغيل نظام            طوره

لحـوادث  البـالغ عـن ا  لنظم امركز التنسيق األوروبي  برنامج/ والوقائعإلبالغ عن الحوادث االيكاو ل وجرى تطوير نظام    
 اإليكاو لتسهيل تبادل البيانات بين الدول، وبـين الـدول            تصنيفات طورتها  ع اإليكاو بهدف تطبيق   بتعاون وثيق م  والوقائع  
متوافر لجميع الدول المتعاقدة مـن دون أي  والوقائع إلبالغ عن الحوادث مركز التنسيق األوروبي لنظم اوبرنامج  . واإليكاو
 .تكاليف

 إلبـالغ عـن الحـوادث     االيكاو ل  يزود نظام    ها،خزينها، وتبادل ، وت والوقائعة إلى جمع بيانات الحوادث      إضاف  ٣-١-٢
دوات ألمستخدمين أيضاً بالقدرة على تبـادل  ، اوالوقائعإلبالغ عن الحوادث نظم المركز التنسيق األوروبي   برنامج  /والوقائع
، االسـتفادة مـن   ١٣ لملحق من ا  ١-٨ادث وفقاً للقاعدة    إبالغ عن الحو  تعد نظم   وبنتيجة ذلك، تستطيع الدول التي      . التحليل

 .أدوات التحليل التي يجري تطويرها في بلدان أخرى

برنامج مركز التنسيق بتركيب  منظمات دولية ٧ دولة و  ٤٥قامت   ،٢٠٠٩يناير  /اعتباراً من شهر كانون الثاني      ٤-١-٢
رنامج مركز التنسيق األوروبي    بفي شكل   والوقائع   بالحوادث  اإليكاو وأبلغتوالوقائع  اإلبالغ عن الحوادث    لنظم  األوروبي  

بيانات أكثر اكتماالً وتحديثاً، وستواصـل      بأن تكون لدى االيكاو     وسمحت هذه العملية    .  والوقائع اإلبالغ عن الحوادث  لنظم  
وإلى جانـب   . يدوياً  والوقائع الحوادثلالبالغ عن   اإليكاو  نماذج  ألنه لم تعد هناك حاجة إلى ملء        االستفادة من ذلك    الدول  

 . الحوادثالبيانات بواسطة االتصاالت اإللكترونية أدى إلى تحسين تصنيفمقدمي  الوثيق مع ، فإن التعاونذلك

  الجويةج العالمي لتدقيق مراقبة السالمةالبرنام  ٢-٢

 العالمي عبر إجـراء   يتمثّل الهدف الرئيسي للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة في ترويج سالمة الطيران             ١-٢-٢
ويجري تحقيق هذا الهدف عبر تقيـيم      . دقيق للدول المتعاقدة بشكل منتظم من أجل تحديد مدى قدرتها على مراقبة السالمة            ت

حالة تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية و) A التذييلأنظر (الجوية   لنظام مراقبة السالمة     الثمانيةالهامة  الفعال للعناصر   التنفيذ  
ـ   البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ويقدم تحليل نتائج    .عن االيكاو  الصادرة   المتعلقة بالسالمة   ج الجويـة بموجـب نه

  . تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو، مساهمة كبرى في فهم مستوىالنظم الشامل

 ة البيانات اإلحصائية المتكاملةقاعد  ٣-٢

االحـصائية  اإلبـالغ   نماذج  مأخوذة من   للبيانات ال مركزيا  لمتكاملة مستودعاً   تعتبر قاعدة البيانات اإلحصائية ا      ١-٣-٢
ومن أجل التحقّق من البيانات التي يجري تسلّمها والمصادقة عليها، تستخدم قاعـدة    . التي تقدمها الدول المتعاقدة إلى اإليكاو     

 تفاصـيل  )B(التـذييل  ويتضمن . اً من هذا النظامالبيانات اإلحصائية المتكاملة عدداً من الجداول المرجعية التي تشكّل جزء 
 . المرجعيةبشأن هذه الجداول
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 تحليالت بواسطة البيانات المتكاملة  ٤-٢

أنتجت اإليكاو أنواعاً مختلفة من عمليات االستفسار بواسطة قاعدة البيانـات اإلحـصائية المتكاملـة، والتـي           ١-٤-٢
بيانـات  ال ويمكن أن تكـون  .المي للوصول الى البيانات التي تم االفصاح عنها  تستخدمها الدول واألقاليم وعلى المستوى الع     

أو غيرها من البارامترات    المنقولين    الكيلومتريين ، أو عدد الركاب   على شكل عدد الرحالت المغادرة    التي تم االفصاح عنها     
، والوقـائع اإلبالغ عن الحوادث    لنظم   برنامج مركز التنسيق األوروبي      منثم تستخدم بيانات الحوادث المأخوذة      . التشغيلية

 إلجـراء   ثم تستخدم معدالت الحـوادث    . إلى معدالت عالمية أو إقليمية للحوادث     التي تم االفصاح عنها للتوصل      بيانات  الو
مي لتدقيق مراقبة السالمة لتحديد ما      االتجاهات وتحديدها، ويمكن دمجها كلها في قاعدة بيانات البرنامج العال          تحليالت لتمييز 

وجـرى إدراج بعـض عمليـات االستفـسار     . ومعدالت الحوادثالهامة  مستوى تنفيذ العناصر   إذا كانت توجد عالقة بين    
التـي يـتم    بيانـات   ال، ب الجوية األوروبيـة  سالمة  البتزويد وكاالت مثل وكالة      وتقوم اإليكاو    .)C(التذييل   التحليلية هذه في  

 .سنوياً، لتقوم بدورها باستخدامها إلجراء تحليالتها الخاصة بشأن السالمةعنها االفصاح 

  ذات االهتمام المشتركالبياناتجداول  ويةجداول المرجعالترابط   ٥-٢

  نظام تصنيف متطور جداً خـاص بـه، وبـذلك يوجـد             والوقائع إلبالغ عن الحوادث  االيكاو ل يستخدم نظام     ١-٥-٢
برنامج / والوقائعإلبالغ عن الحوادثنظام االيكاو ل   الصفات المختلفة التي تتضمنها قاعدة بيانات        مصطلحات مشتركة لتناول  
المعني  المشترك   اإليكاو/سالمة الطيران التجاري   يقوم فريق و.  والوقائع اإلبالغ عن الحوادث  لنظم  مركز التنسيق األوروبي    

  .رثبمراجعة نظام التصنيف هذا وتطويره أكلتصنيف با

  المستخدمة في قاعـدة البيانـات اإلحـصائية المتكاملـة    يةجداول المرجعللبعض البيانات وا أدناه عرض   يرد    ٢-٥-٢
 :لألغراض المذكورة آنفاً

  األهداف التي يمكن تحقيقها  التحليل/االستفسار  )ATRF(/الملف المرجعي
  ولة والفئةاتجاهات الحوادث حسب الد  معدالت الحوادث على مستوى الدولة  الدولة وتاريخها

  اتجاهات الحوادث حسب المنطقة والفئة  معدالت الحوادث على مستوى المنطقة   المنطقة–الدولة 
تحليل معدالت الحوادث بـين المـشغّلين         معدالت الحوادث حسب التصنيف  الناقل الجوي

  المنتظمين والمشغّلين غير المنتظمين
الحد الطائرة، وطرازها،   تحليل حسب نوع      معدالت الحوادث حسب الفئة  الطائرة

  األقصى للكتلة عند االقالع
ــة ــوي حرك ــل الج  الناق

  )Aالنموذج (
البيانات التي تم االفـصاح  الحوادث حسب   

، مثـل رحـالت المغـادرة، عـدد         عنها
 الكيلــومتريينعــدد الركــاب  ،الركــاب
  عدد المقاعد الكيلومترية المتاحة، المنقولين

 معدالت الحوادث، واتجاهاتهـا، وتغطيـة     
التدقيق، وتحليل العالقة، وثقافة اإلبالغ عن      

  توقعات بشأنهاالالحوادث و

ــون   ــطول والموظف األس
  )D نموذجال(

اسـتبيان الدولـة لتـدقيق      االختالفات مع     بيانات الموظفين والطائرة
  السالمة

الموجـودة  الطائرة المدنية   
ــي  ــسجل ف ــوذجال(ال  نم
  )H المعدل

 طـراز البحث حسب الدولة، والمشغّل، و    
  الطائرة

  تحليل السالمة
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مركـز التنـسيق    قاعـدة بيانـات     والمتكاملة  يجب تقاسم المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات اإلحصائية           ٣-٥-٢
البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة، وإجـراء عمليـات         قاعدة بيانات    و ،والوقائعاإلبالغ عن الحوادث    لنظم  األوروبي  
  المرجعيـة  من الضروري عدم وجود أي غموض في الجـداول      لذلك،.  مقارنة هذه المعلومات   اس على أس  بشأنهااستفسار  

كون ألي انحراف بسبب نقص في توحيد المعايير، تأثيرات سـلبية علـى عمليـات االستفـسار                 يالتي تستخدمها، ألنه قد     
 .والتحليالت التي تنتج عنها

 البيانات اإلحصائية المتكاملةمن مشروع قائم بذاته إلى االندماج في قاعدة   ٦-٢

، والبرنامج والوقائعاإلبالغ عن الحوادث   لنظم  يمكن البحث في كّل من قواعد بيانات مركز التنسيق األوروبي             ١-٦-٢
، وإجـراء   تنفيذ القواعد والتوصيات الدوليـة    عدد حوادث الطائرات، ومستوى      بمفردها عن    العالمي لتدقيق مراقبة السالمة   

 عمليات استفسار ذات قدرات تحليلية أعمق، مـن         توفير لرفع مستوى الدعم التحليلي و     لكن. ات االستفسار غيرها من عملي  
  . قواعد البيانات الثالث هذه إلى حد بعيدالضروري دمج

، واتخـاذ   ومن أجل إجراء عمليات استفسار شاملة وتحليالت تهدف إلى تحديد االتجاهات، ومجاالت الخطـر               ٢-٦-٢
ستخدام الملفات المرجعية المشتركة للعمل على      ا لتحسين السالمة أكثر، سيكون من المفيد         عند الضرورة  مةالخطوات الالز 

 ،والوقائعاإلبالغ عن الحوادث    لنظم  وبالنسبة إلى مركز التنسيق األوروبي      . الحوادثبيانات  بيانات الحركة الجوية مع     دمج  
  يجري حالياً  ،ة لقاعدة البيانات اإلحصائية المتكاملة فوراً كجداول مرجعية       أنه لن يكون ممكناً استخدام الملفات المرجعي      وبما  

 وتلـك  اإلبالغ عـن الحـوادث واألحـداث،   لنظم مركز التنسيق األوروبي لتحديد مجاالت البيانات بين الجداول المرجعية      
قدور المـستخدم اسـتعمال بيانـات        وعند انتهاء هذا العمل، سيكون بم      .المستخدمة في قاعدة البيانات اإلحصائية المتكاملة     

. كفاءة اإلجراءات المختلفة المتخذة لتحـسين الـسالمة       اإليكاو بشأن الحركة الجوية بشكل أفضل، عبر المساعدة في قياس           
 .لذلك، سيكون من المرغوب فيه اعتماد نهج شامل يدمج موارد كّل من قاعدتي البيانات

  الجداول المرجعيـة المـشتركة   الوصالت البينية الصحيحة بينقامةإلى،  بالدرجة األو لذا، فمن األهمية بمكان     ٣-٦-٢
وعلى هـذا األسـاس،     .  الحاجة الى االستفسار   ، بحيث تشير الجداول المرجعية إلى البنود ذاتها عند        قواعد البيانات الثالث  ل

وتعتبر العناصر  . في الوقت نفسه  التصنيف والبنى القائمة لدى كّل منها       نظم  ، من دون إرباك     سيجري تنسيق قواعد البيانات   
 قيـام أصـحاب المـصلحة       مع المعايير عند    توافق عمليات االستفسار   المشتركة في الملفات المرجعية أمراً حاسماً لضمان      

  .إجراء تحليالت للسالمةب الداخليين والخارجيين

ريق اإلجراء الـذي اتخذتـه    دعم الف . )STAP/14-13(  اإلحصاءات  خبراء االجتماع الرابع عشر لفريق   توصية    ٤-٦-٢
وقد اتخـذت األمانـة العامـة مـع إدارة     .  من عملية تحليل السالمةاًجزءوالتي تشكّل اإليكاو لتنسيق قواعد البيانات هذه،    

، الخطوات الضرورية لتنـسيق الملفـات المرجعيـة لقاعـدة البيانـات             الجوية األوروبية لسالمة  االمالحة الجوية ووكالة    
 . والوقائعاإلبالغ عن الحوادثلنظم ملة مع برنامج مركز التنسيق األوروبي اإلحصائية المتكا

 الشعبةالمعروض على اإلجراء   -٣

 جزءاً مـن عمليـة      اإلجراء الذي اتخذته اإليكاو لتنسيق قواعد البيانات هذه والتي تشكّل         لتأييد  الشعبة مدعوة     ١-٣
  .تحليل السالمة

  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
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LIST OF CRITICAL ELEMENTS OF A SAFETY OVERSIGHT SYSTEM 

 

 

General considerations  
 

The Critical Elements (CEs) are essentially the safety defence tools of a safety oversight system required 

for the effective implementation of safety-related international standards and associated procedures. 

ICAO Contracting States, in their effort to establish and implement an effective safety oversight system 

that reflects the shared responsibility of the State and the aviation community, should address the eight 

CEs. The CEs encompass the whole spectrum of civil aviation activities, including personnel licensing, 

aircraft operations, airworthiness, air navigation services, aerodromes and aircraft accident and incident 

investigation. The level of effective implementation of the CEs is an indication of a State's capability for 

safety oversight. 

 

ICAOhasdefinedthefollowingeightCEsofaState’ssafety oversight system (ICAO Doc 9734, Part A 

refers): 

 

CE-1. Primary aviation legislation. The provision of a comprehensive and effective aviation 

lawconsistentwiththeenvironmentandcomplexityoftheState’saviation activity and compliant 

which is the requirements contained in the Convention on International Civil Aviation. 

 

CE-2. Specific operating regulations. The provision of adequate regulations to address, at a 

minimum, national requirements emanating from the primary aviation legislation and providing 

for standardized operational procedures, equipment and infrastructures (including safety 

management and training systems), in conformity with the Standards and Recommended 

Practices (SARPs) contained in the Annexes to the Convention on International Civil Aviation. 

 

Note.— The term “regulations” is used in a generic sense to include but is not limited to 

instructions, rules, edicts, directives, sets of laws, requirements, policies, and orders. 

 

CE-3. State civil aviation system and safety oversight functions. The establishment of a Civil 

Aviation Authority (CAA) and/or other relevant authorities or government agencies, headed by a 

Chief Executive Officer, supported by the appropriate and adequate technical and non-technical 

staff and provided with adequate financial resources. The State authority must have stated safety 

regulatory functions, objectives and safety policies. 

 

Note.— The term “State civil aviation system” is used in a generic sense to include all authorities 

with aviation safety oversight responsibility which may be established by the State as separate 

entities, such as: CAA, Airport Authorities, Air Traffic Service Authorities, Accident Investigation 

Authority, and Meteorological Authority. 

 

CE-4. Technical personnel qualifications and training. The establishment of minimum 

knowledge and experience requirements for the technical personnel performing safety oversight 

functions and the provision of appropriate training to maintain and enhance their competence at 

the desired level. The training should include initial and recurrent (periodic) training. 
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CE-5. Technical guidance, tools and provision of safety-critical information. The 

provision of technical guidance (including processes and procedures), tools (including 

facilities and equipment) and safety-critical information, as applicable, to the technical 

personnel to enable them to perform their safety oversight functions in accordance with 

established requirements and in a standardized manner. In addition, this includes the 

provision of technical guidance by the oversight authority to the aviation industry on the 

implementation of applicable regulations and instructions. 

CE-6. Licensing, certification, authorization and/or approval obligations. The 

implementation of processes and procedures to ensure that personnel and organizations 

performing an aviation activity meet the established requirements before they are allowed to 

exercise the privileges of a licence, certificate, authorization and/or approval to conduct the 

relevant aviation activity. 

CE-7. Surveillance obligations. The implementation of processes, such as inspections and 

audits, to proactively ensure that aviation licence, certificate, authorization and/or approval 

holders continue to meet the established requirements and function at the level of 

competency and safety required by the State to undertake an aviation-related activity for 

which they have been licensed, certified, authorized and/or approved to perform. This 

includes the surveillance of designated personnel who perform safety oversight functions on 

behalf of the CAA. 

CE-8. Resolution of safety concerns. The implementation of processes and procedures to 

resolve identified deficiencies impacting aviation safety, which may have been residing in the 

aviation system and have been detected by the regulatory authority or other appropriate 

bodies. 

Note.— This would include the ability to analyse safety deficiencies, forward 

recommendations, support the resolution of identified deficiencies, as well as take 

enforcement action when appropriate. 

— — — — — — — —
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LIST OF REFERENCE FILES IN THE  

INTEGRATED STATISTICS DATABASE (ISDB) 

 

1.  State and State History: Contains information on State names and history that tracks 

changes that occurs in the State reference file. 

2. State – Region Table: Contains information on statistical regions of the world and 

associates the States with the regions. 

3. Air Carrier and Air Carrier History: Contains information on air carrier names, codes, 

type of operator and associates the same to States and thus to regions. The air carrier history file tracks 

changes that occur in the air carrier reference file. 

4. Aircraft: Contains information on aircraft codes, names, manufacturer, model, engine 

type, wing type, number of engines, details on seats, payload and range. 

5. City: Contains information on city codes, city names and associates the same to airports, 

State and thus to regions. 

 

— — — — — — — — 
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EXAMPLES OF QUERIES AND ANALYSES GENERATED USING  

REGIONAL ANALYSIS OF FATALITIES BY OCCURRENCE CATEGORIES 

 

Relation between Critical Elements and Accident Rates 

 

Critical Element R
2 
(Relationship) 

CE8 0.96 (very strong) 

CE6 0.95 (very strong) 

CE3 0.95 (very strong) 

CE7 0.93 (very strong) 

  

CE2 0.76 (medium) 

CE5 0.73 (medium) 

CE4 0.72 (medium) 

  

CE1 0.52 (weak) 

 

0 1 2 3 4 5 6

RAMP: Ground Handling

ADRM: Aerodrome

F-POST: Fire/smoke

(post-impact)

SCF-PP: powerplant

failure or malfunction

LOC-I: Loss of control -

inflight

UNK: Unknown or

undetermined

2003-2007 

1998-2002
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Regiona l  Analysis 

Lack of Effective Implementa tion and Accident Ra tes
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