
  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  ورقة عمل

A38-WP/78 
TE/13 
30/07/13 
(Information Paper) 

 

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  الرصد والتحلیل  :من جدول األعمال ٢٩البند رقم 

  وروبیة للسالمة الجویةالمبادرة االستراتیجیة األ 
دول ال؛ و ١االتحاد األوروبي ودوله األعضاءلتوانیا بالنیابة عن (ورقة مقدمة من 

والدول األعضاء في المنظمة  ؛٢في اللجنة األوروبیة للطیران المدنيخرى األعضاء األ
 ))األوروبیة لسالمة المالحة الجویة (یوروكونترول)

  التنفیذي الموجز

وبلغت اآلن مرحلة النضج. وهي شراكة طوعیة ممولة من مصادر  ٢٠٠٦بوشرت المبادرة االستراتیجیة االوروبیة في عام 
 ،خاصة ترمي إلى زیادة تعزیز السالمة الجویة في أوروبا، وتخدم المواطن األوروبي في جمیع أرجاء العالم. وهذه المبادرة

التي تیسرها وتدیرها الوكالة األوروبیة للسالمة الجویة، وٕان كانت ال تملكها، تجمع بین سلطات الطیران في أوروبا وقطاع 
لمعیار ا لمقتضیات  وفقاً  ٢٠١٠الطیران والشركاء الدولیین مثل االیكاو وهیئة الطیران االتحادیة، وتتم إدارتها منذ عام 

ISO 9001:2008ادرة في تطویر وتنفیذ الخطة األوروبیة للسالمة الجویة كما تمخضت عن إعداد وثائق . وتسهم هذه المب
  عدیدة تتصل بإدارة السالمة والنهوض بالسالمة.

 مقدمةال - ١

من جانب الوكالة األوروبیة للسالمة  ٢٠٠٦في إبریل/نیسان عام  ٣بوشرت المبادرة االستراتیجیة األوروبیة ١- ١
الطیران المشتركة. وقد ورد وصف لنشأتها في  سلطاتاألوروبیة للسالمة الجویة التابعة لالمشتركة المبادرة  فَ الجویة كي تخلُ 

المقدمة إلى الدورة السادسة والثالثین للجمعیة العمومیة، كما ُقدم تقریر عن تطورها في ورقة العمل  WP/195ورقة العمل 
WP/198  وتركز ورقة العمل هذه على أنشطة وٕانجازات المبادرة على مدى ٢٠١٠إلى الدورة التالیة للجمعیة العمومیة في عام .

  السنوات الثالث الماضیة.
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الجهود التعاونیة في مجال السالمة في أوروبا  تنشیطدید و عید تحما فتئت المبادرة االستراتیجیة، منذ نشأتها، تُ  ٢- ١
. وقد بلغت هذه وعملیة جدیدة في إقامة الشراكات بین قطاع الطیران والجهات التنظیمیة جدیداعتماد نهج و تحقیقًا لهدف جدید 

المبادرة مرحلة النضج وهي بمثابة شراكة طوعیة ممولة من مصادر خاصة ترمي إلى زیادة تعزیز السالمة في أوروبا وخدمة 
 یشاركالة األوروبیة للسالمة الجویة تیسیر المبادرة ولكنها ال تملكها، و المواطن األوروبي في جمیع أرجاء العالم. وتتولى الوك

اللجنة األوروبیة للطیران المدني وتجمع بین سلطات الطیران األوروبیة وقطاع الطیران وشركاء  منالوكالة و  منفیها أعضاء 
التي  المدنیة والعسكریة ؤسساتز عدد الموتجاو دولیین مثل االیكاو وهیئة الطیران االتحادیة في الوالیات المتحدة األمریكیة. 

 مؤسسة، معظمها من القطاع المدني. ١٥٠تشارك الیوم في المبادرة 

في  استطاعت المبادرة االستراتیجیة أن تحافظ على تعاونها وتعززه مع الفریق المعني بسالمة الطیران التجاري ٣- ١
الفریق الدولي المعني بسالمة طائرات مثل في جمیع أرجاء العالم، ومبادرات رئیسیة أخرى تتصل بالسالمة  الوالیات المتحدة

األمریكیة وكذا مع االیكاو في إطار كل من برنامج  واللجنة التوجیهیة المشتركة للطیران العام في الوالیات المتحدة الهلیكوبتر
 یة لسالمة الطیران في أوروبا.التطویر التعاوني للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة الطیران والمجموعة اإلقلیم

 ISO 9001:2008.معیارلاالمبادرة االستراتیجیة وفقًا لمقتضیات  ٢٠١٠وتدیر الوكالة األوروبیة منذ عام  ٤- ١

وال تزال المبادرة االستراتیجیة تتشكل من ثالثة عناصر هي : الفریق األوروبي المعني بسالمة الطیران  ٥- ١
مة طائرات الهیلوكوبتر والفریق األوروبي المعني بسالمة الطیران العام. وهي مبادرة التجاري، والفریق األوروبي المعني بسال

تسهم في تطویر وتنفیذ الخطة األوروبیة للسالمة الجویة وأفضت إلى إعداد الكثیر من الوثائق المتصلة بإدارة السالمة 
 والنهوض بها. 

 الفریق األوروبي المعني بسالمة الطیران التجاري - ٢

العنصر المعني بالنقل الجوي بالطائرات الثابتة الجناحین من المبادرة االستراتیجیة، والذي  ٤الفریق یشكل هذا ١- ٢
ویتعاون مع الفریق المعني بسالمة الطیران  ،منظمة ٧٥یشارك في رئاسته الوكالة األوروبیة واالیاتا ویجمع ما بین أكثر من 

عاوني للسالمة الجویة واستمرار صالحیة الطیران في أوروبا التابع لالیكاو. التجاري في الوالیات المتحدة وبرنامج التطویر الت
وتشمل أنشطة هذا الفریق، في المقام األول، تحلیل السالمة ونظم إدارة السالمة وثقافة السالمة وسالمة المدارج والسالمة في 

 المرافق األرضیة ورصد بیانات الرحالت وآفاق السالمة.

وروبي المعني بسالمة الطیران التجاري أفضل الممارسات فیما یتصل بتنظیم نظم إدارة األ وقد حدد الفریق ٢- ٢
السالمة وقام بإعداد مواد إرشادیة بخصوص تقییم ثقافة السالمة وتحدید مصادر الخطر وٕادارة المخاطر. وعمد فریق العمل 

الفریق األوروبي، إلى اصدار نموذج ابتكاري لتقییم إلى  المنتسب المعني بإیجاد حلول إلدارة المخاطر لفائدة شركات الطیران،
لفائدة شركات الطیران وغیرها من مؤسسات الطیران. ویعتبر تقییم المخاطر أكبر جزء  )ARMSالمخاطر التشغیلیة (ُأطلق علیه 

 یطرح تحدیات في إدارة المخاطر.

 European Action Plan forم المدارج)رعى الفریق األوروبي الطبعة الثانیة من (الخطة األوروبیة لمنع اقتحا ٣- ٢
the Prevention of Runway Incursions  التي أصدرتها اللجنة األوروبیة للطیران المدني. وتتناول طائفة واسعة من الجهات

 الخطة األوروبیة لمنع اقتحاموفي جمیع أرجاء العالم مسألة اقتحام المدارج حیث نشرت أول طبعة من  المعنیة في أوروبا
. وقد صاغها فریق عام تقوده الیوروكونترول بدعم من الفریق األوروبي المعني بسالمة ٢٠١٣في ینایر/كانون الثاني  المدارج

 الطیران التجاري.

أنشأ الفریق األوروبي أیضًا فریقًا عامًال معنیًا بسالمة المرافق األرضیة الذي قام بإعداد مقترح لمنهاج تدریب  ٤- ٢
ألرضیة وٕاجراء بحوث حول العوامل البشریة في سالمة ساحة وقوف الطائرات ومنهاج تدریب على إدارة على سالمة المرافق ا

الموارد الخاصة بساحات وقوف الطائرات ومواد دراسیة. وساهم فریق العمل أیضًا في إعداد الطبعة األولى من دلیل العملیات 
                                                                 

٤ http://www.easa.eu.int/essi/ecast 
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ستخدام مجموعة المواد الصادرة عن ایاتا بشأن المرافق ، كما یشجع على ا٢٠١٢األرضیة الذي أصدرته ایاتا في عام 
األرضیة: دلیل المناولة في المطارات، وبرنامج ایاتا لتدقیق السالمة للعملیات األرضیة ودلیل ایاتا للعملیات األرضیة وقاعدة 

 بیانات األضرار التي تلحق بالمرافق األرضیة.

ت مبادرة طوعیة ُأعدت تحت رعایة الفریق األوروبي المعني منتدى المشغلین األوروبیین لرصد بیانات الرحال ٥- ٢
وجني الفوائد في  بسالمة الطیران التجاري. ویهدف هذا المنتدى إلى مساعدة المشغلین في تنفیذ برنامج رصد بیانات الرحالت
لطائرات األوروبیین مجال السالمة من تبادل أفضل الممارسات. وقد تم توسیع نطاق المشاركة في المنتدى لتشمل مشغلي ا

اقم وصانعي الطائرات وهیئات البحث والتعلیم وأجهزة تنظیم الطیران. وقد نظم و وغیر األوروبیین والرابطات ورابطات الط
 .٢٠١٣و ٢٠١٢المنتدى، بنجاح، مؤتمرین في مدینة كولن، عامي 

تعاونت الوكالة األوروبیة مع الفریق المعني بسالمة الطیران في المستقبل، وهو فریق ینتسب إلى كل من  ٦- ٢
الفریق األوروبي المعني بسالمة الطیران التجاري ونظیره في الوالیات المتحدة، بشأن آفاق السالمة (القیام الیوم بمعالجة مخاطر 

 Methodology toالوكالة األوروبیة (منهجیة لتقدیر مخاطر المستقبل)  ، نشر فریق مشروع تقوده٢٠١٢الغد). وفي عام 
Assess Future Risks ٥باعتبار هذه الوثیقة من إنجازات قسم القضایا الناشئة في الخطة األوروبیة للسالمة الجویة. 

 الفریق األوروبي المعني بسالمة طائرات الهلیكوبتر  - ٣

لیكوبتر ضمن المبادرة هو الفریق المعني بطائرات اله ٦ت الهلیكوبترالفریق األوروبي المعني بسالمة طائرا ١- ٣
االستراتیجیة، والمكون األوروبي من الفریق الدولي المعني بسالمة طائرات الهلیكوبتر. ویؤدي دورًا أساسیًا في تطویر قسم 

 الهلیكوبتر من الخطة األوروبیة للسالمة الجویة.

في العالم مازال یتجاوز بكثیر نسبتها بالنسبة للطائرات الثابتة  لمدنیةا إن نسبة حوادث طائرات الهلیكوبتر ٢- ٣
الجناحین. وبالرغم من قلة البیانات المتوافرة عن مناطق معینة أو أنواع بعینها من العملیات، یمكن تقدیر معدل الحوادث 

 ساعة من الطیران. ١٠٠ ٠٠٠لكل  ٠,٨٠لطائرات الهلیكوبتر المدنیة بحوالي 

بغرض تحقیق  ٢٠٠٦فریق الدولي المعني بسالمة طائرات الهلیكوبتر في الوالیات المتحدة في عام ُأنشئ ال ٣- ٣
بالنسبة لطائرات الهلیكوبتر المدنیة والعسكریة. وُأنشئ  ٢٠١٦في المائة بحلول عام  ٨٠تخفیض في معدل الحوادث بنسبة 

لمعالجة خاصیات سالمة عملیات الهلیكوبتر في  ٢٠٠٦ المعني بسالمة طائرات الهلیكوبتر في نهایة عام الفریق األوروبي
ة الهلیكوبتر، ومعاهد بنالهلیكوبتر وأجزائها ومشغلیها والجهات التنظیمیة ورابطات ربا طائرات أوروبا. ویجمع هذا الفریق صانعي

تقاسم تا الفریق الذي البحوث ومجالس التحقیق في الحوادث وبعض المشغلین العسكریین من كل أرجاء أوروبا. وتشارك في هذ
منظمة تسعى  ٥٠حوالي ، Eurocopterرئاسته الوكالة األوروبیة للسالمة الجویة واللجنة األوروبیة لمشغلي الهلیكوبتر وشركة 

) والطیران جویةلمعالجة طائفة واسعة من عملیات الهلیكوبتر تتراوح بین النقل الجوي التجاري والعملیات المخصصة (األشغال ال
 وأنشطة التدریب على الطیران. العام

لدى الفریق األوروبي المعني بسالمة طائرات الهلیكوبتر فریق تحلیل (الفریق األوروبي لتحلیل سالمة طائرات  ٤- ٣
الهلیكوبتر) موزع على مختلف األفرقة الفرعیة المتخصصة في التدریب ونظم إدارة السالمة والعملیات والتكنولوجیا والصیانة 

حادثة هلیكوبتر في أوروبا  ٣١١تقریرًا تحلیلیًا تناول  ٢٠١٠ عن فریق لالتصاالت. ونشر هذا الفریق في عام والتنظیم، فضالً 
، تشكلت على أساسه خمسة أفرقة فرعیة تنفیذیة لمعالجة التدریب ونظم إدارة السالمة ٢٠٠٥و ٢٠٠٠ يفیما بین عام

 والعملیات والتكنولوجیا والصیانة والجوانب التنظیمیة.

تستند إلى  Safety Management Toolkitشملت منجزات الفریق األوروبي المعني بسالمة طائرات الهلیكوبتر  ٥- ٣
European Ops Implementing Rules and Acceptable Means of Compliance on Management Systems  التي صدرت في

                                                                 
٥ http://www.easa.eu.int/sms 
٦ http://www.easa.eu.int/essi/ehest 

http://www.easa.eu.int/sms
http://www.easa.eu.int/essi/ehest
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ل مواضیع السالمة ذات األولویة القصوى. وتشمل هذه وعدة كراسات عن السالمة فضًال عن أشرطة فیدیو تتناو  ٢٠١٢عام 
 Loss of Control in Degraded Visual Environment, Loss of Tail Rotor Effectiveness Static and Dynamicالمنشورات 

Rollover،  ،اتخاذ القرار و ئ الجویة، مواقع الهبوط خارج المرافو وتقییم المخاطر قبل الطیران، المهارة في قیادة طائرة الهلیكوبتر
الدوران الذاتي في التدریب، وٕادارة شؤون الركاب. ونشر الفریق أیضًا و تقییم المخاطر في التدریب، و من جانب الربان، 

Maintenance Toolkit  الهلیكوبتر وهو بصدد إعداد بالتعاون مع الفریق الدولي المعني بسالمة طائراتFlight Crew Training 
Instructor Manual ي أفراد الطاقم).ربد(دلیل لم 

 الفریق األوروبي المعني بسالمة الطیران العام - ٤

هو الفریق الثالث الذي ُأنشئ في إطار المبادرة االستراتیجیة  ٢٠٠٧هذا الفریق الذي ُأنشئ في أواخر عام  ١- ٤
أوروبا وفي مناطق أخرى من العالم، بالتمزق ویعني بطائرات الطیران العام الثابتة الجناحین. وتتسم أوساط الطیران العام في 

والطائرات  حیث أن الطیران الریاضي والترفیهي یشمل طائفة واسعة من األنشطة تتراوح بین الطیران بقوة الدفع والمناطید
 الشراعیة واالبتكارات الحدیثة مثل ركوب األمواج الهوائیة، والطائرات الخفیفة جدًا، والطیران المظلي.

الوكالة األوروبیة للسالمة الجویة والمجلس األوروبي للعروض الجویة والمجلس األوروبي لدعم الطیران تتقاسم  ٢- ٤
العام رئاسة الفریق األوروبي المعني بسالمة الطیران العام الذي یبني على المبادرات القائمة المتخذة على الصعید الوطني أو 

مع اللجنة  ،على الصعید الدولي ،منظمة كما یتعاون ٥٠أكثر من  تهصانعي طائرات الطیران العام. وتشمل عضوی وساطأي ف
التوجیهیة المشتركة للطیران العام التي تشارك في رئاستها هیئة الطیران االتحادیة، ومع مؤسسة السالمة الجویة التي أنشأتها 

 مالكي الطائرات والطیارین.رابطة 

ي زیادة تحسین سالمة الطیران العام من خالل النهوض یتمثل هدف الفریق األوروبي المعني بالطیران العام ف ٣- ٤
بالسالمة والتثقیف وتبادل أفضل الممارسات. وتتمحور أعماله حول أربعة أنشطة هي تحلیل البیانات على المستوى األوروبي، 

 التفاعل مع مؤسسات البحوث والتواصل.و النهوض بالسالمة، و 

رطة تتناول التوعیة بالمخاطر وتعزیز عملیة اتخاذ القرار من یتولى الفریق تحدید وصوغ وتعمیم كراسات وأش ٤- ٤
، ةالبشری اءخطة الطیران العام وأوساط الطیران العام في أوروبا. ومن آخر منشوراته فیدیو عن فقدان السیطرة، واألبنجانب ربا

جانب الطیار وتوقع األحوال الجویة، واستخدام المظالت، كما أصدر كراسات للسالمة بشأن تفادي االصطدام واتخاذ القرار من 
والمالحة أثناء النهار باستخدام قواعد الطیران بالرؤیة مع التكنولوجیات المتطورة، وفقدان السیطرة أثناء االنهیار والدوران. عالوة 

قات) صدرت عن بما في ذلك ملصعلى ذلك، ُأتیحت ألوساط الطیران العام، على الموقع الشبكي للفریق، مواد تروج للسالمة (
 الطیران األوروبیة ورابطات الطیران العام. سلطات

 خالصة - ٥

یرجى من الجمعیة العمومیة أن تحیط علمًا بالتطورات التي شهدتها المبادرة االستراتیجیة األوروبیة للسالمة  ١- ٥
 الجویة.

  –انتهــى  –


