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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  الفنیةاللجنة 
  المسائل الناشئة —سالمة الطیران   :٣١البند رقم 

   حالة السالمة الجویة العالمیة
  األولویات الرئیسیة لفترة السنوات الثالث القادمة تقاریر عن

 )من مجلس االیكاومقدمة ورقة (

  التنفیذي الموجز

حالة تقریر عن الالطبعة األولى من االیكاو. ومنذ نشر أصدرتها قاریر السالمة التي تلمحة عامة عن تقدم هذه الورقة 
 الصلة بأهداف خطة االیكاواالتجاهات والمسائل ذات تقاریر عن االیكاو  تنشر، ٢٠١١في  السالمة الجویة العالمیة

  .(GASP) الجویةسالمة لل العالمیة

تقاریر سنویة من قبل كل مجموعة من المجموعات اإلقلیمیة لسالمة ل المقرر عدادالهذه الورقة إ تلخصوعالوة على ذلك، 
  .قضایا وما تتخذه من مبادرات في مجال السالمة ، منما تواجهه، كل على حدهإلبراز   (RASGs)الطیران

  :یلي القیام بماالجمعیة العمومیة یرجى من  اإلجراء:
   ؛السالمة عن تقاریر االیكاوب أن تحیط علماً   أ)

اإلقلیمیة لسالمة الطیران لنشر  والموارد الضروریة للمجموعات المعلومات الدول األعضاء على توفیر أن تحث  ب)
  السالمة اإلقلیمیة.التقاریر الخاصة ب

األهداف 
  اإلستراتیجیة:

  .بالسالمةترتبط ورقة العمل هذه 

اآلثار 
  المالیة:

في إطار المیزانیة البرنامجیة العادیة لفتـرة  المتوفرةاألنشطة المشار إلیها في هذه الورقة رهنًا بالموارد ستُنفذ 
  .المساهمات الخارجة عن نطاق المیزانیةبو/أو  ٢٠١٦-٢٠١٤

 الخطة العالمیة للسالمة الجویة  ،Doc 10004  المراجع:
  ٢٠١٣ لعام تقریر االیكاو عن السالمة

  ٢٠١١، ن حالة السالمة الجویة العالمیةع تقریر االیكاو
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 مقدمةال - ١

لتحدیث التقدم المحرز بشأن تحقیق أهداف  ةالعالمی الجویةسالمة التنشر االیكاو تقاریر منتظمة بشأن حالة  ١- ١
تنفیذ  تساهم فياألنشطة التي  بشأنتحلیل مؤشرات السالمة وتقدیم معلومات لو  (GASP) الجویة خطة االیكاو العالمیة للسالمة

 بشأن السالمة.االستراتیجي الیكاو اهدف 

شهر أبریل في الشكل اإللكتروني لتقدیم المستجدات حول  كل فيتقریر االیكاو بشأن السالمة  اآلن نشریُ و  ٢- ١
یمكن الحصول على تقریر و الخطر ذات الصلة.  واملوعالتي تحدث في السنة السابقة مؤشرات السالمة بما في ذلك الحوادث 

بیانات محدثة في  تنشر االیكاوس ،. وحسب االقتضاء http://www.icao.int العنوان التالي : على ٢٠١٣السالمة لعام 
حالة نشر تقاریر عن  المقررت الصلة بالسالمة. وعالوة على ذلك، من ذا واالتجاهاتاإلحصاءات منتصف السنة بشأن 

عقد فیها دورة الجمعیة العمومیة لالیكاو وذلك لتقدیم التقاریر الوافیة للدول أثناء السنوات التي تُ  السالمة الجویة العالمیة
مبرزة الدور  ،هاؤ االیكاو وشركا تنفذهاالهامة التي  الجویةسالمة البرامج األعضاء ولمجتمع الطیران وجمهور المسافرین عن 

 نتائج سالمة النقل الجوي عبر العالم. واالبتكار لتحسینالتعاون مزید من لنهوض بلالقیادي الهام الذي تقوم به المنظمة 

 الخلفیة  - ٢

. ٢٠١١ كانون األول /في دیسمبر حالة السالمة الجویة العالمیةتقریر االیكاو عن الطبعة األولى من  تشر نُ  ١- ٢
 وحّددوالتنفیذ.  الرصدوالتوحید والتحلیل و العامة السیاسة  ومنهافي مجاالت السالمة االیكاو نشطة التقریر لمحة عامة عن أوقدم 

تها في مجال السالمة انشر المعلومات المتعلقة بسیاسفي  جیة االیكاوهمن ةالعالمی الجویةسالمة ال حالة عن ٢٠١١تقریر عام 
 . بها تها ذات الصلةاومبادر 

باستمرار  بالغاإلالسالمة. وتطورت دورة  عن تقاریر سنویاً االیكاو  أصدرت، ولالتقریر األ هذا نشرعقب و  ٢- ٢
تم ، المناسبوقت الولتقدیم معلومات دقیقة في . مقارنة بالسنوات السابقة أنسب في وقتنشر اتجاهات السالمة الرئیسیة  إلتاحة

حالة السالمة تكمیلي عن نصف سنوي مع تقریر نیسان  /بریلفي شهر أ ٢٠١٣عام  عنالسالمة  عنكاو تقریر االی صدارإ
لتقدیم بیانات محدثة عن مؤشرات السالمة ومعلومات تتعلق  الجمعیة العمومیة الثامنة والثالثینانعقاد دورة قبل  الجویة العالمیة

 .التقاریر كل ستة أشهرصدار إ یستمروُیتوقع أن  .ببعض برامج السالمة

 المناقشة - ٣

تحلیل مستمر ووضع تقاریر دوریة عن المؤشرات  إجراء الجویةسالمة لل استباقينهج اعتماد  یستوجب ١- ٣
في عدد  ةالعالمیالجویة أداء السالمة  بشأنسنویا  محدثةالسالمة معلومات  بشأنواالتجاهات ذات الصلة. وتقدم تقاریر االیكاو 

تحلیل اإلحصائي لحجم الحركة الجویة والحوادث ونتائج البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة ال منهامن المجاالت 
(USOAP) ، 

الحوادث  معدل(مثل الحوادث)، و  القائمة على رد الفعل مؤشرات السالمةالت لتحلی تتضمن تقاریر السالمةو  ٢- ٣
بروتوكوالت البرنامج و ركة الجویة قدم التقاریر تحلیًال لنمو الح. وٕاضافة إلى ذلك، تالناجمة عنهاعلى المستوى العالمي والوفیات 
مؤشرات و  (CMA)، ومعلومات تم الحصول علیها من خالل نهج الرصد المستمر (USOAP)العالمي لتدقیق مراقبة السالمة 

تحدید أولویات السالمة لكل تساعد هذه التقاریر في  بصفتها هذه،. بها والتنبؤ المسائل الناشئة المتعلقة بالسالمة رصدلأخرى 
 .سنوات ثالثفترة 

فئات حوادث عالیة الخطورة: فقدان السیطرة أثناء الطیران  ، تم تحدید ثالثالراهن وعلى أساس التحلیل ٣- ٣
(LOC-I) بالمرتفعات وهي تحت السیطرة  ام الطائرةطوارت(CFIT) .ورقة بمرفق الویصف  والحوادث ذات الصلة بسالمة المدارج

http://www.icao.int
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السابقة والتي  مقارنة بفترة السنوات الست ٢٠١٢أثناء عام هذه الفئات  فيالحوادث والحوادث الممیتة والوفیات  هذه توزیعالعمل 
 ستندهذه، ی ةشأن توزیع فئات الحوادث الثالثبتستخدم كمعیار قیاسي. وبینما تقدم الرسوم البیانیة الواردة في المرفق توضیحات 

 ٩٩الحوادث  عدد ، بلغ مجموع٢٠١٢دد الحوادث التي ُأدرجت في مجموعة البیانات. وفي عام ع إلىتفسیر نتائج التحلیل 
 .منتظمةحوادث ممیتة تتعلق بعملیات تجاریة  ٩منها  اً حادث

طار شراكة مع الدول إوعمًال في معالجة مسائل السالمة هذه. ب یتعلقفیما  ةفعلی نتیجةالتحلیل إلى  وأفضى ٤- ٣
الندوات اإلقلیمیة حول سالمة من  سلسلةندوة عالمیة بشأن سالمة المدارج عقبتها ولیة، نظمت االیكاو األعضاء والمنظمات الد

وكما ورد وصف ذلك في ج. ر معنیة بسالمة المداالمتعددة التخصصات الفرق اللدعم جدیدة  إرشاداتالمدارج. ویتم حالیا إعداد 
 ٢٠١٢عام  خالل كبیراً  انخفاضاً  الناجمة عنهاوالوفیات ذات الصلة بسالمة المدارج  األحداث نسبة فقد انخفضتالمرفق، 

 .الماضیةمقارنة بالسنوات الست 

لمعالجة مخاطر فقدان السیطرة  الطیرانشركاء في قطاع المع الدول األعضاء و الجهود نسقت االیكاو أیضا و  ٥- ٣
. ٢٠١٣وسیتم استكماله عام  واستعادتها دي فقدان السیطرة أثناء الطیرانتفا بشأنأثناء الطیران بما في ذلك إعداد دلیل للتدریب 

لتبادل المعلومات فیما  ٢٠١٤ /أیاروٕاضافة إلى ذلك، ستستضیف االیكاو ندوة بشأن فقدان السیطرة أثناء الطیران في شهر مایو
 للتخفیف من هذا النوع من المخاطر.حالیا یتعلق بالمبادرات التي یتم اتخاذها 

إلبالغ مجتمع الطیران بشأن التقدم المحرز طورت أنشطة االیكاو فیما یخص إصدار تقاریر بشأن السالمة وت ٦- ٣
سالمة الطیران القریبة والمتوسطة والطویلة األجل. ورغم ذلك، من المهم تكملة التحلیالت لفي تحقیق أهداف الخطة العالمیة 

. وستساعد مبادرات تبادل المعلومات على اإلقلیميشرات على المستوى العالمیة الواردة في تقاریر االیكاو بتحلیالت المؤ 
على زیادة قیمة هذه التحلیالت.  بسالمة الطیران المعنیة  اإلقلیمیةالتي انتشرت من خالل المجموعات  اإلقلیميالمستوى 

ملخصات عن اتجاهات السالمة  تقدمبإعداد تقاریر سنویة المجموعات  هذه ُیتوقع أن تقوم جمیع ٢٠١٤وابتداء من عام 
اصدار تقاریر منتظمة عن السالمة على  االیكاو ستواصلذلك،  إلىواألنشطة الخاصة بكل إقلیم من األقالیم. وباإلضافة 

 السالمة.ب الرئیسیة المتعلقة مبادراتالإلبراز المسائل الهامة أو اإلنجازات ذات الصلة ب المستوى العالمي

 الخالصة - ٤

والمبادرات ذات الصلة  االتجاهاتو تقاریر منتظمة بشأن المؤشرات  محددة إلعدادمنهجیة أعدت االیكاو  ١- ٤
التي إعداد تقاریر السالمة،  یتیحمع استراتیجیتها في مجال السالمة. وُ  بتحقیق أهداف الخطة العالمیة لسالمة الطیران، تمشیاً 

بشأن سیاسة  أقرب وقت ممكننشر المعلومات في ل آلیة ،االیكاو وأیضا المجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران تصدرها
السالمة معلومات لتقییم التقدم المحرز ب مطبوعات االیكاو المتعلقة تقدمو التنفیذ.  اتومبادر  لرصدالسالمة والتوحید والتحلیل وا

تحدید أولویات السالمة للمستقبل، بغرض  إقلیمالسالمة على المستوى العالمي وداخل كل الجهود المبذولة في مجال بشأن 
 .السالمة الجویة العالمیةتقاریر دوریة حول استكمالها بو 
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الحوادث ذات الصلة بسالمة المدارج

فقدان السیطرة أثناء الطیران

ارتطام الطائرات بالمرتفعات وھي تحت السیطرة

2011-2006: النسبة المئویة لجمیع الحوادث
الوفیات الحوادث الممیتة الحوادث

  المرفق
  النقل الجوي التجاري المنتظم –تحلیل الحوادث 

فئــات مــن الحــوادث عالیــة  ةلحــوادث والحــوادث الممیتــة والوفیــات ذات الصــلة بثالثــل توزیعــا مقارنــاالرســوم البیانیــة التالیــة  تعــرض
أغلبیـة جمیـع الحـوادث  المـدارج سـالمةحـوادث ذات الصـلة بال ومثلـت. ٢٠١٢ عـامو  ٢٠١١-٢٠٠٦الخطورة أثناء فتـرة األسـاس 

 الوفیات. مجموعمن  ١٨نسبة مثلت كما  ٢٠١١-٢٠٠٦أثناء فترة  وقعتالتي 

  ما یلي: ٢٠١٢من حوادث عام المستمدة  البارزةوتشمل المالحظات 
، بینما من جمیع الحوادث ٤٣نسبة  وتمثلكبیرا  انخفاضا المدارج بسالمة المرتبطةحوادث لویة لئتم خفض النسبة الم •

ویعتبــر هــذا انخفاضــا كبیــرا  مــن جمیــع الوفیــات ذات الصــلة، ١الحــوادث الممیتــة وفقــط مــن جمیــع  ١١ تمثــل نســبة
 .٢٠١١-٢٠٠٦بالنسبة لفترة األساس 

هــذه الفئــة شــاغال  تمثــلفقــط مــن جمیــع الحــوادث،  ١الطیــران نســبة  أثنــاءحــوادث فقــدان الســیطرة فئــة  تضــمنتوبینمــا  •
 .الوفیاتمن جمیع ٨ نسبة مثلتنها ذ إإبارزا 

مـــن جمیــع الحـــوادث فقــط  ٣ام الطــائرات بالمرتفعـــات وهــي تحـــت الســیطرة نســـبة طـــوبلغــت الحـــوادث ذات الصــلة بارت
النســـبة بالوفیــات (وتمثـــل هــذه النســـبة زیــادة كبیـــرة مقارنــة مـــن  ٣٧الممیتــة ومـــن جمیــع الحـــوادث  ٢٢ولكنهــا مثلــت 

   األساسیة).
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  –ى ــانته –
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الحوادث ذات الصلة بسالمة المدارج

فقدان السیطرة أثناء الطیران

ارتطام الطائرات بالمرتفعات وھي تحت السیطرة

2012: النسبة المئویة لجمیع الحوادث
الوفیات الحوادث الممیتة الحوادث


