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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
 اللجنة الفنية

  بيانات السالمةإدارة السالمة و :من جدول األعمال ٢٦البند 

 االستباقي إلدارة السالمة االيكاوتطور نهج مراحل 

  )مجلس االيكاوورقة مقدمة من (

  التنفيذي الموجز
السالمة لضمان تحقيق  إدارةفي  االيكاوتتضمن هذه الورقة تقريرا مرحليا عن األنشطة الضرورية التي تضطلع بها 
وتشمل .  السالمة بصورة استباقية علىاألهداف العالمية الرامية إلى كفالة السالمة عن طريق الحد من المخاطر 

مواصلة تنفيذ برنامج الدولة للسالمة ونظم إدارة السالمة، فضالً عن وضع برنامج  هذه إدارة السالمة إستراتيجية
مساعدة المنظمة في سعيها إلى تحسين سالمة الطيران بصورة بهدف  وتحليلها السالمة للدمج الداخلي لبيانات االيكاو

  . مستمرة على الصعيد العالمي
في وضع نظام داخلي  االيكاوإدارة السالمة التي تُكلف الدول ومقدمي الخدمات بمراعاتها، بدأت وانسجاما مع مبادئ 

 بياناتتحليل اتجاهات لللتحليل المصنفة على أنها نظام  االيكاووال تزال أداة .  بيانات السالمةمتكامل لتحليل 
قيد اإلنشاء بهدف المساعدة في األخذ بنهج منسق وقائم على تحديد المخاطر إزاء  المتكاملة واإلبالغ السالمة

 .المبادرات في مجال السالمة على الصعيد العالمي، وعلى مستوى الدولة وعلى الصعيد اإلقليمي أيضاً

  :من الجمعية العمومية ما يلييطلب :  اإلجراء
  .بيانات السالمةالرامية إلى المضي قدماً في وضع نظامها المتكامل لتحليل  االيكاو إستراتيجيةالموافقة على   )أ
وشروط البيانات ذات  على الصعيد العالمي السالمةإعداد وتحديد مقاييس في تيسير  االيكاوالموافقة على دور   )ب

  .سقتلنظام تحليل السالمة العالمية الموهي الزمة الصلة 
بما في ذلـك   ركة مع االيكاو في معلومات مرتبطة بنظمها الحالية لتحليل السالمة،المشاالدول بقوة على تشجيع   )ج

  .تصنيف حوادث السالمة، بغية تسهيل اتساق تحاليل السالمة على الصعيد العالمي

 األهداف
  :اإلستراتيجية

 االيكاوتطور األدوات الرفيعة المستوى المستخدمة لتنفيذ هدف مراحل تناقش هذه الورقة تنفيذ و
  .في مجال السالمة االستراتيجي

تُمول هذه األنشطة من الوفورات المحتملة المتعلقة بمكاسب اإلنتاجية أو الكفـاءة داخـل األمانـة      :اآلثار المالية
  .)SAFE(العامة وأيضا من االشتراكات الطوعية المقدمة إلى صندوق السالمة الجوية 

 Doc 9935, Report of the High-level Safety Conference 2010  :المراجع
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  مقدمة -١
في مجال  االيكاو إلستراتيجيةعلى السالمة من المفاهيم األساسية  للمخاطرتعتبر مفاهيم اإلدارة االستباقية   ١-١

السالمة، وهي منسجمة مع مقتضيات برنامج الدولة للسالمة ونظم إدارة السالمة التي تُكلف الدول ومقدمي الخدمات على 
الواردة في  الخاصة بإدارة السالمة ، أصبحت القواعد والتوصيات الدولية٢٠٠٦واعتباراً من نوفمبر .  التوالي بتنفيذها

وبعد ذلك ُأدخلت  . سارية المفعول ،المطاراتـ  ١٤و خدمات الحركة الجوية  ـ  ١١ ، وتشغيل الطائراتـ  ٦المالحق 
التحقيق في حوادث ووقائع ـ  ١٣و  العاملين إجازةـ  ١قين حالقواعد والتوصيات الدولية الخاصة بإدارة السالمة في المل

تصبح القواعد والتوصيات الدولية الخاصة ومن المقرر أن . ٢٠١٠ نوفمبر، وستصبح سارية المفعول اعتباراً من الطائرات
والهدف األساسي  . ٢٠١٣ سارية المفعول في نوفمبرصالحية الطائرات للطيران ـ  ٨ قحبإدارة السالمة ذات الصلة بالمل

المرتبطة  مخاطر على السالمةالهو تحديد األخطار على نحو استباقي والحد من  هذه لمبادئ إدارة المخاطر على السالمة
ويتطلب تنفيذ برنامج الدولة للسالمة . على نحو يساعد على الحد من معدالت الحوادث على الصعيد العالمي ه األخطار،بهذ

ونظم إدارة السالمة بصورة ناجحة تغييراً تنظيمياً كبيراً، بما في ذلك التنفيذ والتشغيل المستمر لنظم تحليل البيانات التي 
المة، فضالً عن تنفيذ التدابير المستخدمة للحد من المخاطر غير المقبولة التي تهدد تُساعد على تقييم المخاطر على الس

  .السالمة
ويجب أن تنفذ الدول ومقدمو الخدمات عمليات إدارة المخاطر على السالمة وضمان السالمة بوصفها عناصر   ٢-١

ي يذ مبادئ إدارة السالمة على الصعيد العالمتنف وسيعتمد.  أساسية من عناصر برنامج الدولة للسالمة ونظم إدارة السالمة
 االنتقالوبناء على ذلك، يتطلب . سرهلبيانات السالمة على صعيد مجتمع الطيران بأعلى إجراء عمليات تحليل منسقة 

ها بغية أن تستخدم بيانات السالمةالناجح إلى نهج تنبؤي وقائم على البيانات إزاء السالمة بناء قدرات معززة على تحليل 
.  لالتجاهات الرئيسية في مجال السالمة بصورة دقيقة من أجل التقييم والمراقبة االيكاوالدول ومقدمو الخدمات، فضالً عن 

التخاذ القرارات في مجال السالمة مبادئ استباقية إلدارة  اإلستراتيجيةبأن تطبق على عملياتها  االيكاوولذلك فقد التزمت 
  .المخاطر على السالمة

  المناقشة -٢
   هاشغيلإنشاء إدارة السالمة وت  ١-٢
استحداث ممارسات إلدارة السالمة وتنفيذها عن طريق البرامج وحلقات العمل التدريبية  االيكاودعمت   ١- ١-٢

رة تدريب في دو ٣٨ االيكاو، نظمت ٢٠١٠ومنذ مارس . الرامية إلى تنفيذ برنامج الدولة للسالمة ونظم إدارة السالمة
قطاع ودولة  ١١٠تدريب في مجال نظم إدارة السالمة شارك فيها ممثلون من  دورة ١٣٧مجال برنامج الدولة للسالمة، و 

.  بهدف التوصل إلى فهم مشترك بشأن المفاهيم األساسية إلدارة السالمةطيران ومنظمات الطيران الدولية الصناعة 
في جهودها في مجال التدريب، بما في ذلك تنظيم حلقات العمل الرامية إلى تيسير الجهود التي تبذلها  االيكاووستستمر 

قدماً، على ضوء نتائج  االيكاوعالوة على ذلك، ستمضي . الدول ومقدمو الخدمات على حد سواء في مجال إدارة السالمة
، في وضع ملحق إلدارة السالمة يوفر للجهات ٢٠١٠ المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالسالمة الذي انعقد في عام

  .الممارسة ألنشطة السالمة على نطاق جميع االختصاصات في مجال الطيران إطاراً مشتركاً إلدارة السالمة
تتطلب  ،وضمان السالمة مخاطر السالمة ويتضمن برنامج الدولة للسالمة ونظم إدارة السالمة عناصر إلدارة  ٢- ١-٢

بغية المساعدة على تحليل اتجاهات السالمة التي يمكن التنبؤ بها والتي تُعتبر  بيانات السالمةتمر لمختلف أشكال التحليل المس
ولذلك سيفضي النضوج المستمر لبرنامج الدولة للسالمة ونظم إدارة السالمة إلى . للحوادث والوقائع الخطيرة مؤشرات
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حليل المعلومات ذات الصلة باألخطار القائمة في العديد من الحاالت توفير مصادر جديدة للمعلومات بفضل جمع وحفظ وت
  .عناصر عادية من عناصر نظام الطيرانبوصفها 

  السالمة بياناتلتحليل  االيكاو إستراتيجية  ٢-٢
مقدمو ، أو الدول أو االيكاوسواء أجرت هذه التحليالت  ،هدف التحليالت االستباقية لبيانات السالمةال يتغير   ١- ٢-٢

على استخالص االستجابات التنظيمية المالئمة  ي القرار بالمعلومات التي تساعدوهذا الهدف هو تزويد صانع. الخدمات
  .مخاطر على السالمةلمستويات العالية من الللتصدي بصورة استباقية لوالضرورية 

السالمة  إستراتيجيةوسيلة لتحديد مقاييس  ١على النحو المبين في الرسم  ،الهرمية اإلستراتيجيةوستوفر   ٢- ٢-٢
 تتم  سيتم، عن طريق التحليالت التي اإلستراتيجيةهذه  بفضلو.  ورصدها عن طريق إجراء تحليالت على مستويات متعددة

في  تمتالتي يجمعها ويحللها مقدمو الخدمات في سياق عملياتهم التي  بيانات السالمةفي إطار برنامج الدولة للسالمة، تحويل 
وسيتم بعد ذلك تحليل معلومات الدولة عن السالمة المقدمة من . إطار نظم إدارة السالمة إلى معلومات سالمة تخص الدولة

للسالمة  العالميةبهدف رصد المقاييس ) المطارات، وإدارة الحركة الجوية وتشغيلمثل العمليات الجوية، (مختلف المصادر 
الهرمية  اإلستراتيجيةوستفضي  .للسالمة على النحو الذي حددته الجمعية العمومية راتيجيةاإلستدعماً للسياسات واألهداف 

قرارات تعبوية باستخدام بيانات السالمة التي  اتخاذإلى تحليالت منسقة على العديد من المستويات على نحو يساعد في 
باستخدام استخبارات  اإلستراتيجيةالقرارات  في نفس الوقت دعم، والتي تق معينة بشأن األخطار والوقائعتتضمن حقائ

بهدف  ،نتائج التحليل على كل مستوى كمية مالئمة من المعلومات ذات الطبيعة الخاصة توفروبهذه الطريقة س. السالمة
  .معالجة مسائل السالمة دون تحديد هوية األفراد أو المنظمات دون مبرر

  

  
  

Illustration 1 – Safety Analysis Hierarchy 
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  للتحليل المتكامل التجاهات السالمة واإلبالغ االيكاونظام   ٣-٢
 يساعد باستحداث نظام تحليل االيكاوانسجاما مع مبادئ نظم إدارة السالمة وبرنامج الدولة للسالمة، التزمت   ١- ٣-٢

للتحليل المتكامل  االيكاونظام هو و. على رصد أهداف السالمة على الصعيد العالمي عن طريق تقييم العديد من المعايير
على تحديد تساعد أيضاً  أساس تحديد المخاطر على السالمة ىالقرار عل التخاذأداة  الذي يعتبرالتجاهات السالمة واإلبالغ 

األخطار بفعالية ومعالجة المخاطر غير المقبولة التي تهدد السالمة عن طريق تحليل العديد من العوامل ذات الصلة 
  .المةبالس
من أجل تحقيق مقاصد  لاليكاو اإلستراتيجيةإلى توجيه القرارات  االيكاو للتحليل المتكامل ويرمي نظام  ٢- ٣-٢

ونظراً إلى تعقيد نظام المالحة الجوية العالمي في الوقت الحالي، فمن الضروري . السالمة للخطة العالمية لسالمة الطيران
لمصادر البيانات من أجل استخالص استخبارات السالمة الدقيقة والشاملة المطلوبة لدعم تحقيق التكامل بين األنواع المتباينة 

ولذلك فمن الضروري تحليل مختلف أنواع البيانات من أجل المضاهاة الدقيقة . القرارات في مجال التخطيط االستراتيجي
  .زيد من المخاطر على السالمةأوجه ضعف عامة تإلى مجتمعة  من المحتمل أن تُفضي للعديد من الخصائص التي

للتحليل المتكامل التجاهات السالمة واإلبالغ لضمان تحقيق  االيكاووقد وضعت عملية للتنفيذ التدريجي لنظام   ٣- ٣-٢
للنظام  التشغيليوقد أنجزت المرحلة األولى التي تشمل تعريف المفهوم .  في مجال تحليل بيانات السالمة االيكاوأهداف 

للتحليل المتكامل  االيكاووفي الوقت الحالي فإن نموذج نظام التحليل القائم على مفهوم نظام . يس السالمة الشاملةوتحديد مقاي
وفي هذه .  قد دخل مرحلة التشغيل وال يزال قيد التقييم ،الصلة تالتجاهات السالمة واإلبالغ واالحتياجات من البيانات ذا

الداخلية بهدف تقييم مختلف مقاييس  االيكاومصادر ل محدود المقدمة من عددالبيانات  لدمجالمرحلة األولى، يستخدم النموذج 
الداخلية  االيكاووقد ركز التقييم األولي لنموذج تحليل بيانات السالمة على دمج البيانات المتوفرة لدى مصادر .  السالمة
  :التالية

  الوقائع؛/نظام اإلبالغ عن الحوادث  )أ
  الجوية؛ السالمةبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة ال  )ب
  قاعدة البيانات اإلحصائية المتكاملة  )ج

وتوفر المصادر أعاله مجتمعة البيانات الضرورية لمضاهاة معدالت الحوادث وتنفيذ بروتوكوالت البرنامج   ٤- ٣-٢
وبمجرد إكمال تقييم النموذج، . نشطة الطيرانفيها مستويات أ تتباينالعالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية في الدول التي 

في دمج البيانات ومختلف أشكال المعلومات اإلضافية الخاصة بالسالمة والمتوفرة من مصادر داخلية ومصادر  االيكاوستبدأ 
 أيضاً عززسيقدرات النظام على التحليل و أن دمج مصادر بيانات إضافية سيزيد من ونظراً إلى. خارجية على حد سواء

للتحليل المتكامل  االيكاوقيمة نتائجه، سيكون تقاسم المعلومات المقدمة من كيانات خارجية وسيلة ناجعة لتطوير نظام 
  .التجاهات السالمة واإلبالغ وتوسيع نطاق النظام بصورة مستمرة

المصلحة الرئيسيين  ومع ذلك، يتطلب اإلدماج الكامل للمعلومات المتاحة من مصادر خارجية اتفاق أصحاب  ٥- ٣-٢
. على تعريف مقاييس السالمة، فضالً عن مواءمة طرق التحليل لضمان التقييم المتسق لالتجاهات والمعايير العالمية للسالمة

  . في هذا الشأن باألهمية فيما يتعلق بتيسير إدماج المعلومات المستخدمة لهذا الغرض االيكاووبالتالي، سيتسم دور 
نُوقش، فمن المتوقع أن تحدث زيادة بقدر كبير في كمية المعلومات المتاحة لدعم التحليالت  وعلى نحو ما  ٦- ٣-٢

وستفضي ممارسات إدارة . االستباقية لبيانات السالمة بسبب التنفيذ المستمر لبرنامج الدولة للسالمة ونظم إدارة السالمة
، ذات الصلة باألخطار وفرة على نطاق نظام الطيرانالمت مع المعلوماتالسالمة إلى خلق مصادر معلومات جديدة بفضل ج
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 والبياناتويتسم دمج المعلومات عن األخطار القائمة على نطاق نظام الطيران الدولي، . حفظ هذه المعلومات وتحليلهاو
مة باألهمية بيانات مراقبة السالوالوقائع، فضالً عن مختلف أشكال  التفاعلية عن السالمة المنبثقة عن التحقيق في الحوادث

  .إلجراء تحسينات على السالمة في المستقبل

 الخالصة -٣

حل استباقي  ىستكون العناصر الواردة في برنامج الدولة للسالمة ونظم إدارة السالمة مهمة للتوصل إل  ١-٣
في أداء  االيكاوولذلك، يقترح أن تستمر . لمشاكل السالمة القائمة على مستوى الدولة وعلى الصعيدين اإلقليمي والعالمي

دورها الرامي إلى تيسير وضع وتنفيذ برنامج الدولة للسالمة  ونظم إدارة السالمة بصورة فعالة عن طريق إنجاز برامج 
  .التدريب ذات الصلة وتنظيم حلقات العمل

ويعتمد تنفيذ نظم تحليل بيانات السالمة في المستقبل على مواءمة مؤشرات السالمة المستخدمة لتقييم مقاييس   ٢-٣
عند  ،تعريف مقاييس السالمة، وأن تحدد االيكاوولذلك يقترح أن تنسق . السالمة على مستوى الدولة وعلى الصعيد اإلقليمي
هدف استخالص المعلومات الكافية للتدخل الستخدامها في الحد من آثار االقتضاء، االحتياجات من البيانات ذات الصلة ب

  .مشاكل السالمة بصورة استباقية
المعلومات المطلوبة لتمكين المنظمة من أداء دورها  لاليكاوأيضاً أن توافق الدول على أن تقدم  واُقترح  ٣-٣

شر ما ينبثق عنها من استخبارات في مجال السالمة السالمة على الصعيد العالمي، ون معلوماتكمركز تنسيق لتيسير دمج 
البيانات التي تقدمها العديد من  عتجميع مختلف أنوا االيكاووفي إطار هذا الدور، ستنسق . على صعيد المجتمع الدولي

  .المنظمات دعماً للتحليالت المتكاملة لبيانات السالمة

  ـ انتهـى ـ 




