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   اأفریقیتحسین سالمة الطیران في لخطة العمل االستراتیجیة 

الـوزراء المشـاركین یاتـا) ومنظمـة الطیـران المـدني الـدولي (االیكـاو) الـدولي (األ النقـل الجـوي اتحـاد یحـث - ١٨/٧/٢٠١٢، مونتریال
جـل أسـتراتیجیة مـن االعمـل الخطـة " علـى تأییـد واعتمـاد نیجیریاب بشأن سالمة الطیران المنعقد في أبوجا فریقياالجتماع الوزاري األفي 
 قلـیماإل هـذا المراقبـة التنظیمیـة فـي عزیـزأوجه القصـور وتمن خالل معالجة الطیران سالمة  الخطة هذه . وستحسن"اأفریقیتحسین في ال

  .٢٠١٥عام  حتى تدریجیا
  :إلى ما یليا أفریقیفي  من أجل التحسینخطة العمل االستراتیجیة  تدعوو 

  مستقلة وممولة بشكل كاٍف.بحیث تكون لطیران المدني ا سلطاتإنشاء  •
  ة.فریقیمن جانب جمیع الدول األ نظم فعالة وشفافة لمراقبة السالمةتطبیق  •
  .)IOSA(یاتا لتدقیق السالمة التشغیلیة برنامج األ لتدقیق ضمنعملیات اجمیع الناقلین الجویین األفارقة ل استكمال •
  .على سالمة المدارج وفقدان السیطرة مع التركیزتفادي الحوادث من أجل إجراءات  تطبیق •
  .(FDA)عملیات تحلیل بیانات الرحالت إجراء  •
  .من جانب جمیع مقدمي الخدمات (SMS)تطبیق نظم إدارة السالمة  •

بهــذه الخطــة إثــر قمــة بالتزامهــا التنظیمیــة  والهیئــاتفــي مجــال الطیــران  ةالرئیســی والجهــات المعنیــةیاتــا واالیكــاو كــل مــن األ أعــربقــد و 
علـى أســاس ه المـذكورة أعــال المجـاالت الرئیســیة التوصـل إلــىوتــم . ٢٠١٢عقـدت فــي جوهانسـبرغ فــي مـایو انا التــي أفریقیـالسـالمة فــي 

 ةعملیــ. وتبـین مـن ٢٠١٠ إلـى عـام ٢٠٠٦ا مـن عـام أفریقیـحـوادث النقـل الجـوي التـي وقعــت فـي یاتـا واالیكـاو لألا اهي أجـر ذالـ تحلیـلال
نظـم إدارة السـالمة. تطبیـق  من المراقبة التنظیمیة وعدم أن العوامل الرئیسیة المسببة في الحوادث هي عدم وجود ما یكفيهذه لتحلیل ا

 يال وهــأمــن الحــوادث،  ةالرئیســی األنــواعالمســببات األساســیة فــي  أن یحــددتحلیــل بیانــات الــرحالت وكــان بإمكــان تطبیــق أدوات مثــل 
وتمثــل حــاالت الخــروج عــن المــدارج وحــدها  .وفقــدان الســیطرة وارتطــام الطــائرات بالمرتفعــات وهــي تحــت الســیطرة الخــروج عــن المــدارج

  ا. أفریقیحوالي ربع الحوادث التي وقعت في 
التـي تـم اكتشـافها  جمیـع الشـواغل البـارزة فـي مجـال السـالمةمعالجـة علـى  عاجلـة بصـورة العمـل وینبغي أن تتضمن هذه الخطة أیضـا

 فـإن"بالنسـبة إلـى االیكـاو،  أنـه وبرتـو كوبیـه غـونزالیس علـى ر السـید وقد شدد رئیس مجلس االیكاو  المطارات الدولیة.وترخیص جمیع 
 ولویـة بالنسـبة إلـى جمیـعاألینبغـي أن تشـكل  وأشدد بكل قوة على أنـهولویة، األلها  البلدان التي لدیها شواغل بارزة في مجال السالمة 

  ".الجهات المعنیة
  :اأفریقیالعمل االستراتیجیة من أجل التحسین في یاتا واالیكاو في خطة عدد من المبادرات والبرامج الجاریة على مستوى األ یساهمو 

جمیـع الشــواغل البـارزة فــي  علـى معالجــة ٢٠١٣بحلـول عــام العمـل بصــورة عاجلـة  علــى دت االیكـاو بصــفة خاصـةشـدّ   -١
ة التــي فریقیـمـع الـدول األ االیكــاو تعمـلو  سـالمة.تنفیـذ نظـام فعــال لمراقبـة الواعتمـاد و  مجـال السـالمة التـي تـم اكتشــافها

أن هنـاك حاجـة تدقیق مراقبـة السـالمة الجویـة ل العالمي برنامجالالتي أجریت فیها في إطار  التدقیق نتائج عملیات تبّین
تبـــین مجموعـــة الخطـــوات الالزمـــة لتحســـین القـــدرات االیكـــاو وهـــذه الـــدول خطـــط عمـــل مفصـــلة  عـــدت. وأإلـــى التحســـین

یاتـا حلقـة عمــل مـدتها یـوم واحــد بشـأن الخطــوات إلــى ذلـك، نظمـت االیكــاو واأل وباإلضـافةالتنظیمیـة ومـن ثــم السـالمة. 
  الالزمة لمعالجة الشواغل البارزة في مجال السالمة.

مجموعة من حلقـات العمـل نظمت ا من المنظمات الدولیة برنامجا بشأن سالمة المدارج و میاتا واالیكاو وغیرهأعدت األ  -٢
فـي مدینـة  ٣٠/١٠/٢٠١٢و ٢٩ا یـومي أفریقیـالحلقـة القادمـة فـي  سـتعقدالعـالم. و  أنحـاءعقدها في مختلـف  التي یجري

المتعلقة بسـالمة  رشادات. ومجموعة اإل٢٠١٣ا في مارس أفریقیون. ومن المخطط تنظیم حلقة عمل في غرب اكیب ت
  مجانا.وهي متاحة یاتا واالیكاو على حد سواء على موقعي األمتوفرة المدارج 

http://www.icao.int


- 2 - 

اعـد قیاسـیة و قیاتـا، أحـد شـروط العضـویة فـي األ والـذي یعـد ،(IOSA)لتدقیق السالمة التشغیلیة  یاتاألویتضمن برنامج ا  -٣
یاتــا ، كبیــر نــواب الــرئیس فــي األغیونتر ماتشــنغــاألســاس الــالزم لتقیــیم نظــم إدارة الســالمة. وقــد صــرح الســید  تحــدد خــط

یاتــا لتــدقیق الســالمة المعــاییر الدولیــة مثــل برنــامج األوالمســؤول عــن الســالمة الجویــة والعملیــات والبنیــة األساســیة أن " 
، بلـغ معـدل حـوادث النـاقلین الجـویین المتواجـدین فـي ٢٠١١التشغیلیة قد أثبتت أنها تحسـن السـالمة الجویـة. ففـي عـام 

لكـل ملیـون رحلـة، وهـذا المعـدل قریـب مـن  حـادث ١,٨٤یاتا لتدقیق السـالمة التشـغیلیة برنامج األ فيا والمسجلین أفریقی
. وبالمقارنـــة مــــع ذلــــك، كــــان معـــدل حــــوادث النــــاقلین غیــــر لكــــل ملیــــون رحلــــة حـــادث ١,٧٣المتوســـط العــــالمي البــــالغ 
وأضــاف الســید ماتشــنیغ: "لقــد كــان  ".حــادث ٩,٣١ اأفریقیــفــي  لتــدقیق الســالمة التشــغیلیة یاتــاالمنضــمین إلــى برنــامج األ

وهــو أعلــى ممــا  حــادث ٦,٢٨ ویونیــ ٣٠ حتــى ٢٠١٢عــام ا لأفریقیــمعــدل حــوادث الطــائرات النفاثــة الغربیــة الصــنع فــي 
وتعكــس هــذه الزیــادة فــي معــدل الحــوادث الحــادثین  بالمائــة. ٩٢ بنســبة فــي الفتــرة عینهــا كــان علیــه فــي العــام الماضــي

المــروعین اللــذین وقعــا فــي نیجیریــا الشــهر الماضــي ممــا یــذكرنا بــأن الســالمة تشــكل تحــدیا دائمــا حتــى فــي الــدول ذات 
یاتــا لتـــدقیق برنـــامج األمســجلین فــي الجـــویین النــاقلین المــن  لــم یتعـــرض أيالقیــادة المتینــة فـــي مجــال الســالمة. ولكـــن 

حتــى وقــت إعــداد هــذا التقریــر، ممــا یؤكــد  ٢٠١٢فــي عــام حــوادث ألي ا أفریقیــمقــرهم والــذین یوجــد الســالمة التشــغیلیة 
لنقــل األفارقــة . وعلیــه فــنحن نحــث وزراء اقاعــدة ٩٠٠علــى  هاكفــاءة االمتثــال لقواعــد التــدقیق القیاســیة التــي یربــو عــدد

  یاتا لتدقیق السالمة التشغیلیة على جمیع الناقلین الجویین في اإلقلیم".برنامج األ تطبیقعلى 
ویضـمن  تحسـین السـالمة.ویعد استخدام عملیات تحلیل بیانات الرحالت من األدوات الرئیسیة األخرى التي تسـاهم فـي   -٤

ت لجمیــع النــاقلین األعضــاء فــي أدوات تحلیــل بیانــات الــرحالا تــوافر أفریقیــالعملیــات فــي  تطبیــق یاتــا لســالمةبرنــامج األ
حـاالت االبتعـاد عـن مسـارات الطیـران المثالیـة  انخفضـتقـائال "  غی. وقـد أضـاف السـید ماتشـنةفریقیـاألقارة الیاتا من األ

تحدیـد المطــارات الخمســة التـي تشــهد أكبــر عــدد  ، وتســنى أیضــا٪٥٦نسـبة بلشـركات النقــل المشــاركة فـي هــذا البرنــامج 
  ."من عملیات االقتراب غیر المستقرة

المجــال ، وهــو یتضـمن إرشــادات هامـة وجدیــدة عـن "دلیــل إدارة السـالمة"وقـد أصــدرت االیكـاو مــؤخرا نسـخة منقحــة مـن   -٥
. وستسـاعد هـذه الوثیقـة والتـدریب فـي مجـال السـالمة الدول اتطبقه تيال امجبر الفي  الذي یغطیه المسئولون عن التنظیم

  .المبني علیها جمیع الدول األعضاء في االیكاو في تنفیذ إدارة السالمة
فـي إطـار  هـابناء على المهـام والمسـؤولیات الموكلـة ل حصة من األموال الالزمة لخطة العمل المقترحة تحمل مختلف الجهاتتوسوف 

  .من المبادراتمبادرة كل 

 ١٩٤٤منظمـة الطیــران المــدني الــدولي (االیكــاو) هـي إحــدى الوكــاالت المتخصصــة التابعــة لألمــم المتحـدة. وقــد أنشــئت االیكــاو فــي عــام 
الطیـران سـالمة واألنظمـة الالزمـة لوضـع القواعـد  المنظمـة تتـولىو   لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران المدني في شـتى أنحـاء العـالم.

 دولهـابـین  لتعـاونمحفـل ابمثابـة  هـيو فضـال عـن القواعـد واألنظمـة الالزمـة لحمایـة البیئـة فـي مجـال الطیـران.  وأمنه وكفاءته وانتظامـه، 
  دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني. ١٩١ المتعاقدة البالغ عددها

  للحصول على المزید من المعلومات یرجى االتصال بالجهات التالیة:
Stéphane Dubois 
ICAO – International Civil Aviation Organization  
sdubois@icao.int  
Tel.: +1 (514) 954-8220 
ICAO Newsroom:  http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspx 
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  مالحظة للمحررین:
  في المائة من الحركة الجویة العالمیة. ٨٤شركة طیران تمثل  ٢٤٠(االتحاد الدولي للنقل الجوي) حوالي  األیاتاتمثل  •
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