
  

  دني الدوليمنظمة الطيران الم

  ورقة عمل

STA/10-WP/23 
13/10/09 

 
  اإلحصاءاتالدورة العاشرة لشعبة 

  ٢٧/١١/٢٠٠٩ إلى ٢٣، من مونتريال

   المتعلق بالسالمةتحليلالحوادث الطائرات و    : من جدول األعمال١١البند 

  الوقائع الخطرةحوادث الطائرات و
  )ورقة مقدمة من األمانة العامة(

  الموجز
م التنسيق األوروبي لنظز تؤيد االيكاو حاليا استخدام الدول المتعاقدة معلومات مرك

ويبلغ .   البيانات المتعلقة بالوقائع والحوادثضبط بغرض الطيراناالبالغ عن وقائع 
 ير المبلّغ عنها رسميا الى االيكاو من قبلغ الوقائع الخطرةمعدل تغطية الحوادث و

 يتم جمع البيانات ،وبالتالي.   في المائة٣٢ حوالي لحوادثا فيها تقعالتي الدول 
 من مصادر أخرى الوقائع الخطرة بالحوادث المميتة والحوادث األخرى والمتعلقة

البيانات  ويصعب كثيرا جمع . الخ، وبيانات التأمين،والصناعة ،مثل وسائل االعالم
 المبلّغ معلوماتالعلى  االيكاورة من مصادر أخرى وتعتمد المتعلقة بالحوادث الخط

 لعمليات ووظائف همةموتعد بيانات الوقائع .   الدول المتعاقدةنم الحوادث عنها عن
االجتماع الرابع عشر لفريق االحصاءات بتقديم  وأوصى . لاليكاوتحاليل السالمة

 بغرض جمع معلومات حوادث )GSالنموذج (نموذج ابالغ جديد للنقل الجوي 
اس سنوي، من أجل تعزيز شمول الطائرات المدنية والوقائع الخطرة على أس

ئع الخطرة بغية تسهيل عملية التحقق من االخطارات واالبالغات عن الحوادث والوقا
بيانات نظام االيكاو لالبالغ عن الحوادث والوقائع واعتماد هذه البيانات وتحسين 

  .وظائف تحليل السالمة
  .٤الجراء المطلوب من الشعبة في الفقرة ايرد 

 المقدمة -١

.   في نطاق برنامج عمل إدارة المالحة الجويةالوقائع الخطرةيتم جمع البيانات المتعلقة بحوادث الطائرات و ١-١
 والحاجة إلى تقديم نموذج ابالغ الوقائع الخطرة المتعلقة بالحوادث ولبياناتا القائمة لجمع لمنهجياتاوتدرس هذه الورقة 

 .١ الوقائع الخطرةجديد للنقل الجوي بغرض تسجيل حوادث الطائرات و

                                                             
 .اتفاقية الطيران المدني الدوليب ١٣ كما يعرفها الملحق الوقائع الخطرةالحوادث و) أ (التذييليبين   ١
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 النظام الحالي لالبالغ عن حوادث الطائرات -٢

تملة المتصلة بهذه شالمالحة الجوية على عدة واليات، وأهم المواد الميشتمل برنامج العمل التقني الدراة  ١-٢
 :الورقة هي

 .الوقائع الخطرةتحليل بيانات الحوادث و  )أ 

 .طرا سنوية إلى لجنة المالحة الجوية بشأن اتجاهات الحوادث وتقييم المخاحاطةتقديم   )ب 

 .تسهيل التبادل الدولي لبيانات سالمة الطيران  )ج 

 .تقديم االرشادات إلى الدول بشأن جمع وتحليل بيانات الحوادث والوقائع  )د 

 .الوقائع/نظام االيكاو لالبالغ عن الحوادث لحفاظ علىا  )ھ

 .المالحة الجويةالمذكور أعاله أهمية من أجل تحقيق األهداف األساسية لبرنامج إدارة ) ھيكتسي البند 

خطار إل تلخيصا لمتطلبات االتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات – ١٣الملحق ب) تقدم اإلضافة ب ٢-٢
جميع الحوادث بيتعين على دولة وقوع الحادث أن تخطر االيكاو .  الوقائع الخطرةعن الحوادث وواالبالغ إلى االيكاو 

ويتعين على دولة وقوع   . كيلوجراما٢٢٥٠ على عند االقالعلطائرات التي يزيد الحد األقصى لكتلتها ل الوقائع الخطرةو
وع الحادث تقريرا أوليا وفق نظام االيكاو لالبالغ عن الحوادث الحادث أن ترسل إلى االيكاو خالل ثالثين يوما من وق

والوقائع ويتعين أن يرسل إلى االيكاو تقرير بيانات الواقعة وفق نظام االيكاو لالبالغ عن الحوادث والوقائع بأقصى سرعة 
و لالبالغ عن الحوادث والوقائع  نظام االيكاعنويتطلب الملحق أيضا ارسال تقرير .  ممكنة بعد اكتمال التحقيق في الحادثة

 كيلوجراما إذا ما تم التحقيق في ٥٧٠٠ على عند االقالع لكتلتهابالنسبة للحوادث التي تقع للطائرات التي يزيد الحد األقصى 
 .كما يتعين أن يرسل إلى االيكاو بنفس الطريقة التقرير النهائي عن التحقيق الذي تجمعه دولة وقوع الحادث.  الحادثة

يجوز أداء االبالغ عن طريق نظام االيكاو لالبالغ عن الحوادث والوقائع القائم على استخدام الورق أو و ٣-٢
ولهذه الغاية، يستخدم عدد متزايد من الدول برنامج مركز التنسيق األوروبي لنظم االبالغ عن وقائع .  تقديمه الكترونيا

ستخدام ال هناك تشجيع ومع أن.   الكترونياغ عن الحوادث والوقائعم االيكاو لالبالنظابالغ  من أجل ا(ECCAIRS)الطيران 
برنامج مركز التنسيق األوروبي لنظم االبالغ عن وقائع الطيران، يجوز للدول أن تستخدم أي نوع من النظم بغرض جمع 

لحوادث والوقائع بغية تسهيل وتحليل بيانات السالمة الخاصة بها مادامت منسجمة مع تصنيفات نظام االيكاو لالبالغ عن ا
وقد قام مركز البحوث المشتركة األوروبي بتطوير برنامج مركز التنسيق .  تبادل بيانات السالمة على الصعيد العالمي

 .األوروبي لنظام االبالغ عن وقائع الطيران وهو متاح لجميع الدول المتعاقدة دونما تكاليف

 مستخدمي البيانات وتغطية االبالغ ٤-٢

انعو  وص، واألمانة العامة لاليكاو،ن المستخدمين الرئيسيين لمنتجات البيانات تأتي الدول المتعاقدةمن بي ١-٤-٢
 . وهيئات المطارات ومستشارو الطيران،ساطيل ومشغلو األ، والجامعات،الطائرات

دول وقوع الحوادث رسميا الى االيكاو بواسطة  في المائة من ٣٢يتم تبليغ ما نسبته في المتوسط، ال  ٢-٤-٢
 وحتى بعض الحوادث ،أما البيانات المتعلقة بأغلب الحوادث المميتة فضال عن عدد كبير من الحوادث األخرى.  ادثةالح

، يصعب كثيرا ومن ناحية أخرى . الخ، وبيانات التأمين، والصناعة، مثل االعالم، يتم جمعها من مصادر أخرى،رةالخط
رى وتعتمد االيكاو بصورة أكبر على الدول لكي تقوم باالبالغ عن  من مصادر أخالوقائع الخطرةجمع البيانات المتعلقة ب

وهكذا من الصعب تحديد عدد ابالغات الحوادث .  الحوادث الخطيرة إلى نظام االيكاو لالبالغ عن الحوادث والوقائع
 .الخطيرة التي لم تصل إلى االيكاو
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 اقتراح بتقديم نموذج ابالغ جديد -٣

 )بيانات حوادث الطائرات( للنقل الجوي Gنموذج ابالغ االيكاو السابق  ١-٣

جمع بيانات حوادث ل)  بتذييلانظر ال( للنقل الجوي Gبالغ الم برنامج احصاءات االيكاو نموذج اخداستُ ١-١-٣
 ٥٧٠٠ لىبالنسبة للطائرات التي يزيد الحد األقصى لكتلتها عند االقالع ع) الوقائع الخطرةغير بيانات (الطائرات 

 ٥٧٠٠ وبالنسبة للطائرات التي يقل الحد األقصى لكتلتها عند االقالع عن )األولفي الجزء  (تفصيليشكل كيلوجراما في 
 لم يكن االبالغ عن الحوادث بالنسبة للطائرات التي يزيد ١٩٩٤حتى عام .  )في الجزء الثاني(كيلوجراما في شكل مختصر 

 سوى ممارسة ،)ن في الجزء الثانيضمتم (ا كيلوجرام٥٧٠٠  إلىا كيلوجرام٢٢٥٠لتها عند االقالع الحد األقصى لكت
 من أجل استكمال البيانات التي يتم جمعها عبر برنامج نظام االيكاو لالبالغ Gموصى بها، ومن ثم كان يستخدم النموذج 

 ٢٢٥٠الع على غير أن ابالغ الحوادث بالنسبة للطائرات التي يزيد الحد األقصى لكتلتها عند االق.  عن الحوادث والوقائع
ضوء ذلك، كان هناك على و).  ١٣ من الملحق ٦الفصل  (١٩٩٤كيلوجراما قد أصبح معيارا مطلوبا منذ شهر نوفمبر 

ا شعور بأن الحاجة الى المعلومات المطلوبة لنشر بيانات ومعدالت الحوادث يمكن تلبيتها عن طريق البيانات التي يتم جمعه
وبناء على ذلك، واستنادا إلى توصية الدورة التاسعة لشعبة .  وفقا ألحكام نظام االيكاو لالبالغ عن الحوادث والوقائع

وقبل ايقاف ).  حوادث الطائرات: نموذج ابالغ النقل الجوي (G تم ايقاف استخدام النموذج ١٩٩٧ في عام اتاالحصاء
الرجاء مالحظة أنه ( نموذجا ١٢٠ إلى ٧٥ح بين ذج التي يتم تحضيرها سنويا يتراواستخدام نموذج االبالغ كان معدل النما
 ).عندما ال تحدث حوادث ال تقدم نماذج

  حادثة وواقعة خطيرة بياناتتقديم جمع بيانات مختصرة عن ٢-٣

 النموذج الجديد مجموعة من ويعرض.   للنقل الجويGSنموذج االبالغ الجديد ) ج (في التذييلرد ي ١-٢-٣
نظام البالغ  البيانات المطلوبة تقارير األولية والتقارير استنادا إلى الوقائع الخطرةحوادث الطائرات ولالبيانات المختصرة 

.   فبراير من السنة التالية٥ي قبل تاريخ وويطلب تقديم النموذج على أساس سن.   عن الحوادث والوقائعلإلبالغااليكاو 
 عن الحوادث لإلبالغااليكاو  نظام ٢ والتعاريف المجسدة في تصنيفلتصنيفاتاتبع تماما يوصمم النموذج في شكل مبسط و

 حيث أن العمل ،اإلبالغولن يؤثر النموذج الجديد بصورة سلبية على .   الدول المتعاقدة سلفا اعتادت عليه، الذيوالوقائع
 .الحالي والوقائع سيستمر في الشكل  عن الحوادثلإلبالغبمتطلبات نظام االيكاو 

 جمع البيانات واقتراح اإلبالغ  ٣-٣

 يتسنى من أجل أن  على الشبكة االيكاو المؤمنعموق على تصميم متاحا في GS الجديد سيكون النموذج ١-٣-٣
 وتصنيف ١٣ضوابط للتحقق واالعتماد تتماشى مع الملحق سيتضمن و.  لدول المتعاقدة نقل البيانات على وجه السرعةل

وبالنسبة .  نات االحصائية المتكاملةنظام االيكاو لالبالغ عن الحوادث والوقائع والجداول المرجعية األخرى لقاعدة البيا
 عبر البريد االلكتروني إلى excel برنامجللدول التي تجد صعوبة في نقل البيانات عبر االنترنت، يمكن ارسال النماذج في 

بالغ الحالي لبيانات نظام االيكاو لالبالغ عن وسيعكس ابالغ البيانات التي يتم جمعها نظام اإل.  األمانة العامة لاليكاو
 .الحوادث والوقائع ومن ثم لن يتم التفريط في مسألة السرية

                                                             
 http://www.icao.int/amb/aigمتاحة علـى موقـع االنترنـت         ADREPعن الحوادث والوقائع    لالبالغ   لنظام االيكاو    ٢٠٠٠ االيكاو   صنيفاتتوثيقة    ٢

     من وثيقـة مركـز التنـسيق    ٦-٢-٤فها الفريق العامل الدولي الذي تترأسه االيكاو وتم تنفيذها في النسخة           تتضمن هذه الصفحة القواعد التي عر 
  .الحوادث والوقائع الذي اعتادت عليه الدول المتعاقدةعن بالغ اإلظام  ن– ECCAIRSاألوروبي لنظام اإلبالغ عن وقائع الطيران 

http://www.icao.int/amb/aig


 - 4 - STA/10-WP/23 
 

 نقل الجويل لGSفوائد نموذج اإلبالغ الجديد  ٤-٣

 :ستكون بعض فوائد هذا النموذج  المقترح ١-٤-٣

 .الوقائع الخطرة بالنسبة للحوادث و واالبالغزيادة نطاق االخطار ―

 .٣ تحليل السالمةين وظائفزيادة تحس ―

مراجعة عمليتي التحقق واالعتماد على قاعدة البيانات الخاصة بنظام االيكاو لالبالغ عن الحوادث  ―
 .  والوقائع

 في اردةو( ستساعد مجموعة البيانات المختصرة على تقديم المزيد من مؤشرات السالمة األكثر دقة ،إضافة إلى ذلك
فيعة المستوى التي يستخدمها المجلس لتحديد مدى التقدم الذي تحرزه المنظمة بصورة رالكجزء من المؤشرات ) د  لتذييلا

 مع وجود الوقائع الخطرةدراسة وفئات األحداث المتعلقة بالحوادث وأما اتجاهات ال.  عامة نحو تحقيق أهدافها االستراتيجية
لة بذلك رصد أهداف السالمة الخاصة بااليكاو وظائف تحليل السالمة مسهتحسين  زيادةستتمخض عن فتغطية أشمل، 

 .والدول المتعاقدة وأصحاب المصلحة اآلخرين

 وااليكاو، مسألة عدم ارسال الدول سالمة الدول المتعاقدةبرنامج  بالنسبة لية األهمالبالغة لمسائلامن  ٢-٤-٣
أن يكون لدى الدول آليات ونظم لتسجيل   ومن األهمية .١٣ حسب متطلبات الملحق ،الوقائع الخطرةاخطارات الحوادث و

 .وضبط األحداث مما سيسهل إجراء تحاليل السالمة الخاصة بهم وقرارات التخطيط

وافق الفريق على أن جمع وتحليل .  )STAP/14-13( توصية االجتماع الرابع عشر لفريق اإلحصاءات ٥-٣
لمنظمة نحو تحقيق أهدافها االستراتيجية المتعلقة بالسالمة ألنشطة ابة  يعد أمرا تكميليا بالنسالوقائع الخطرةبيانات الحوادث و

وي ج للنقل الGSصى بتقديم نموذج اإلبالغ ومن ثم فقد أو.  فضال عن أهداف الدول المتعاقدة وأصحاب المصلحة اآلخرين
 .ساس سنوي على أالوقائع الخطرة والبيانات المتعلقة بحوادث الطائرات المدنية بغرض جمع )) جارد في التذييلو(

  الشعبةلمطلوب منااإلجراء  -٤

 الوقائع الخطرةالحوادث و – للنقل الجوي GSنموذج اإلبالغ  بأن تقدم  االيكاوتوصيةالشعبة مدعوة إلى  ١-٤
 على أن يقدم إلى الدول المتعاقدة على أساس )) جرد في التذييليكما  (نون التجاري المشغلو– الطائرات المدنيةبالمتعلقة 

 .سنوي

ـ ــ ـ ـ ـ ـ 

                                                             
  .ي ادارة النقل الجويفبعض وظائف تحليل السالمة كما أنجزها قسم التحليالت والقواعد االقتصادية ) د (لتذييلايبين   ٣
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  )أ(المرفق 

  قواعد قياسية دولية 
  وأساليب عمل موصى بها دوليا

   تعاريف—الفصل األول

يكون للمصطلحات اآلتية المعاني التالي ذكرها وذلك عند استعمالها في القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها في 
  :الطيران  تحقيق حوادث ووقائع

 في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع  واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تقع— حادث
  :هؤالء األشخاص من الطائرة ، ويحدث خاللها 

  :اصابة أي شخص اصابة مميتة أو جسيمة نتيجة لما يلي   )أ
  .وجوده على متن الطائرة   ـ
  .ها أو احتكاكه مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة ، بما في ذلك أي جزء ينفصل عن  ـ
  .أو التعرض المباشر للفح النفاث   ـ

 أو التي يحدثها الشخص لنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص ،االصابات الناتجة عن أسباب طبيعية باستثناء وذلك 
 أو عندما تحدث االصابات لراكب متسلل مختبئ في مكان بخالف األماكن المتاحة عادة للركاب أو أفراد ،آخرون 

  .طاقم الطائرة 
  :أو عندما تصاب الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن   )ب

  .ائرة أو أدائها أو خصائص طيرانهايؤثر تأثيرا ضارا في قوة بنية الط  ـ
  .التالف  رئيسية أو استبدال الجزءويتطلب عادة اجراء اصالحات  ـ

، أو باستثناء   غطاءاته أو ملحقاته حاالت فشل المحرك أو تلفه ، عندما يقتصر التلف على المحرك أو باستثناءوذلك 
، واالطارات، والفرامل، واألسطح االنسيابية أو ح ، وأطراف األجنحة ، والهوائياتالتلف الذي يقتصر على المراو

  .انبعاجات السطح الخارجي الصغيرة أو الثقوب الصغيرة في السطح أو النسيج الخارجي للطائرة 
  .وصول اليها تماماأو عند فقدان الطائرة أو تعذر ال  )ج

 المدني الدولي تصنف أية اصابة ينتج عنها وفاة ألغراض التوحيد االحصائي فقط ، فان منظمة الطيران — ١مالحظة 
  .تاريخ وقوع الحادث باعتبارها اصابة مميتة  في غضون ثالثين يوما من

  .ى حطامها تعتبر الطائرة مفقودة حين ينتهي البحث الرسمي عنها ولم يعثر عل— ٢مالحظة 
  .شتراك في تحقيق تجريه دولة أخرى شخص تعينه الدولة ، على أساس مؤهالته ، لغرض اال— ممثل معتمد
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  . شخص تعينه الدولة ، على أساس مؤهالته ، بغرض مساعدة ممثلها المعتمد في تحقيق ما— مستشار
 هواء غير ردود فعل الهواء المنعكسة من سطح أية آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل ال— مركبة هوائية

  .األرض
  . األفعال أو حاالت السهو أو األحداث أو الظروف ، أو مزيج منها ، التي أدت الى الحادث أو الواقعة— األسباب
  . تسهيل التحقيق في حادث أو واقعة أي نوع من أجهزة التسجيل المركبة في الطائرة لغرض— الطيرانمسجل 

  .، حيث توجد األحكام المتعلقة بمسجالت الطيران  نظر الملحق السادس ، األجزاء األول والثاني والثالثا —مالحظة 

  .و يمكن أن تؤثر في سالمة التشغيل أية واقعة ، بخالف حادث ، مرتبطة بتشغيل طائرة وتؤثر أ— واقعة
 المدني الدولي ، لخدمة أغراض الدراسات  توجد قائمة بأنواع الوقائع التي تهتم بها أساسا منظمة الطيران— مالحظة

  .(Doc 9156)  ةالصادر عن المنظم" الوقائع/دليل االبالغ عن الحوادث"الخاصة بمنع وقوع الحـوادث في 

 عملية تجري بغرض منع وقوع الحوادث ، وتشمل جمع وتحليل معلومات ، والخروج باستنتاجات ، بما في ذلك —تحقيق
  .باعداد توصيات لتأمين السالمة عندما يكون ذلك مالئما تحديد األسباب ، والقيام 

  .م التحقيق واجرائه واالشراف عليهتنظي الشخص المكلف ، على أساس مؤهالته ، بمسؤولية — المحقق المسؤول
  . هيئة أخرى بمهام المحقق المسؤول ليس في التعريف الوارد أعاله ما يقصد به استبعاد تكليف لجنة أو—مالحظة 

  . الكتلة القصوى المقررة لالقالع — لة القصوىالكت
  .رات أو تعرض القيام بذلك التشغيلشخص أو هيئة أو مؤسسة تعمل في تشغيل طائرة أو عدة طائ — المستثمر

  .المستند المستعمل في النشر الفوري للمعلومات التي تم الحصول عليها في المراحل المبكرة للتحقيق  — التقرير األولي
اقتراح مقدم من سلطة التحقيق في الحادث في الدولة القائمة بالتحقيق ، على أساس المعلومات  — تأمين السالمةتوصية ل

  .المستقاة من التحقيق ، ويقدم بقصد منع وقوع الحوادث أو الوقائع 
  .الوقوع الى أن حادثا كان على وشكواقعة تشير مالبساتها  — واقعة خطيرة
  .فقط قعة الخطيرة يكمن في النتيجةحادث والواالفرق بين ال — ١مالحظة 
للملحق الثالث عشر ، وفي دليل االبالغ عن الحوادث ) ج( في االضافة الوقائع الخطرةترد أمثلة على  — ٢مالحظة 

  .(Doc 9156) والوقائع 
  :يلي ما  اصابة تحدث لشخص في حادث ويترتب عليها— االصابة الخطيرة

  ،أيام من تاريخ حدوث االصابة ٧  ل ساعة ، تبدأ خال٤٨ تتجاوز وجوب الدخول لمستشفى لمدة  ) أ
  ،) فيما عدا الكسر البسيط ألصابع اليد أو القدم أو األنف (أو حدوث كسر في أية عظمة   )ب
  ، ب أو العضالت أو األربطة العضليةأو حدوث جروح تؤدي الى نزيف جسيم أو الى اصابة في األعصا  )ج
  عضو داخلي ،أو حدوث اصابة في أي   )د
  ، من الجسم ٥أو حدوث حروق من الدرجة الثانية أو الثالثة أو أية حروق تمس أكثر من   )ه
  . منه لمواد معدية أو الشعاع متلفأو حدوث تعرض متحقق  )و
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  . الدولة التي تتمتع باالختصاص على الهيئة المسؤولة عن تصميم طراز الطائرة — دولة التصميم
   .التجميع النهائي للطائرة التي تتمتع باالختصاص على الهيئة المسؤولة عن الدولة — دولة الصنع

  .قع الحادث أو الواقعة في اقليمهاالدولة التي و — دولة وقوع الحادث
ل ، مقر ، اذا لم يوجد مثل هذا الموقع لألعماقر الرئيسي ألعمال المستثمر، أو الدولة التي يقع فيها الم— دولة المستثمر

  .الدائم للمستثمراالقامة 
  .الدولة التي دونت الطائرة في سجلها  — دولة التسجيل
في حالة تسجيل طائرة تملكها وكالة تشغيل دولية على أساس عدم االنتماء لدولة معينة ، فان الدول المؤسسة  — مالحظة

مقتضى اتفاقية   ق دولة التسجيللهذه الوكالة تكون ملزمة ، بالمشاركة والتضامن ، بالوفاء بالتزامات الواقعة على عات
 بشأن جنسية وتسجيل الطائرات التي تقوم بتشغيلها ١٤/١٢/١٩٦٧انظر قرار مجلس المنظمة الصادر في . شيكاغو 

سياسة ومواد ارشادية بشأن التنظيم االقتصادي للنقل   في الوثيقة بعنوانإليهاوالتي يمكن الرجوع وكاالت تشغيل دولية 
   .(Doc 9587)  الجوي
  

  الوقائع الخطرة قائمة بأمثلة عن ـ )ج(االضافة 

  :في الفصل األول كما يلي " واقعة خطيرة"عرفت العبارة   -١
  .الوقوع الى أن حادثا كان على وشكواقعة تشير مالبساتها  — واقعة خطيرة

قائمة ليست شاملة بل هـي   وال .الوقائع المدرجة أدناه هي أمثلة نموذجية للوقائع التي يحتمل أن تكون وقائع خطيرة        -٢
  .مجرد دليل لتعريف الواقعة الخطيرة

تصادمات وشيكة تتطلب اجراء مناورة لتفادي التصادم، أو وضع غير آمن، أو الوضع الذي كان من المالئم فيـه اتخـاذ                 
  .اجراء لتفادي التصادم

  .طيران مراقب نحو مرتفعات أمكن تفادي التصادم بها بالكاد 
  . أو مدرج غير مخصص١درج مغلق أو مشغول، أو على ممر أرضيفشل اإلقالع على م

  . أو مدرج غير مخصص١إقالع من مدرج مغلق أو مشغول، أو من ممر أرضي
  .  أو مدرج غير مخصص١هبوط أو محاولة هبوط على مدرج مغلق أو مشغول، أو على ممر أرضي

  .وليفشل ذريع في انجاز األداء المقدر أثناء االقالع أو الصعود األ
حريق ودخان في مقصورة الركاب ، أو في مستودعات البضائع ، أو حرائق المحركات ، حتى بعد اطفاء هذه الحرائـق                  

  .االطفاء باستخدام مواد
  .أحداث تتطلب االستعمال الطارئ لألوكسيجين من جانب طاقم القيادة

  .حادث أعطال هيكلية في الطائرة أو انهيارات المحرك التي لم تصنف باعتبارها
  .أعطال متعددة في جهاز واحد أو أكثر من أجهزة الطائرة مما يؤثر على تشغيلها بدرجة خطيرة

  .تعطل قدرة طاقم القيادة أثناء الطيران
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  .كمية الوقود التي تتطلب من الطيار اعالن حالة طوارئ
  .كمية الوقود التي تتطلب من الطيار إعالن حالة الطوارئ

الوثيقـة  (ويتضمن دليل بشأن تجنب اقتحـام المـدارج         .  Aصنفت عمليات اقتحام المدارج من حيث خطورتها من الفئة          
Doc 9870 (المعلومات المتعلقة بتصنيف درجة الخطورة.  

  .وقائع مثل الهبوط قبل العتبة أو تجاوز المدرج أو تجاوز جانب المدرج. وقائع أثناء اإلقالع أو الهبوط
أعطال في األجهزة ، وظواهر جوية خطيرة، وعمليات خارج نطاق الطيران المعتمد أو وقائع أخرى كان من الممكن أن                   

  . الطائرةفيتسبب صعوبات في التحكم 
  .جهاز واحد من األجهزة االحتياطية الالزمة للتوجيه والمالحةحدوث أعطال في أكثر من 
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Accident Rate 

Fatal Accidents - Scheduled Operations by Region 
 
 

 

Fatal Accident Rate- Actual and Trend line 
(Passenger Scheduled Services for Aircraft with MTO>2250Kgs)
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Appendix C (Contd/-) 

 
Regional Distribution of major Occurrence Categories 
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