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 مقدمةال -1

بمعدل حادثة واحدة لحوادث  2030بحلول عام  التجاريأن يتعرض الطيران تتوقع شركات تصنيع الطائرات  1-1
يهدد  خطرهو توقع أن يشهده نمو الحركة. و لى المعدل الحالي للحوادث واالنتعاش الذي يُ إ، وذلك استنادا كل ثالثة أشهر

 .ال يمكن القبول به، ومن شأنه أن يقوض، في حال حدوثه، االستدامة االقتصادية لقطاع الطيرانو  عجتمالم

لنظم والُنهج المتعلقة بتعزيز لسالمة الطيران من خالل تزويد الدول بإطار متين  قيادةوقد نجحت االيكاو في  1-2
نظم الدول للسالمة.  طبيقالسالمة، مثل برامج الدول للسالمة والعناصر الثمانية الحاسمة لنظام الدول لمراقبة السالمة وت

إلعطاء دفعة جديدة لنهج منظم ُيتبع في إدارة السالمة. غير أنه وللحد من لجديد الى ذلك، ُأعد الملحق التاسع عشر إ باإلضافة
على مستوى بالكامل اتباع نهج موحد من تبادل بيانات السالمة،  استكمالفي إطار ، البدمعدل الحوادث أكثر في المستقبل، 

بالسالمة، التي تُنشر على نطاق واسع والجيدة، المعلومات والبيانات المتعلقة وتبقى دارة معارف السالمة. إلالطيران  قطاع
من أجل تعزيز مستوى تحسينات السالمة التشغيلية في استخدامها البد من ي النظم الواردة أعاله، و "الشريان" الذي يغذّ بمثابة 

 المستقبل. 

  لهدف والنطاقا  -2
ساسية تمّكن كأداة أالطيران قطاع على مستوى لمعارف السالمة  اإلدارة الموحدةلى مناصرة مفهوم إتهدف هذه الورقة   2-1

  .من تحسين سالمة الطيران في المستقبل
وضع أداة تمكينية وتحديد المزايا  بيانات سالمة الطيران مثلفي االستخدامات الحالية لتتناول هذه الورقة القيود و   2-2

ساسية التي تدعم إلى جانب المبادئ والعناصر األمن اتباع نهج إدارة معارف السالمة على مستوى الطيران،  المحتمل تحقيقها
  .هذا النهج

  القيود الحالية  -3
م إدارة سالمة الطيران، يتيح مقدمو خدمات الطيران تحسينات السالمة التشغيلية بواسطة عملية تحديد ضمن إطار نظ  3-1

قتصر خفيف من حدتها. غير أن هذه العمليات تعتمد في الوقت الراهن على معارف مجزأة، غالبا ما تالمخاطر وتقييمها والت
على المستوى الطيران إدارة مخصصة لمعارف سالمة بلى حد ما تقترن إفرادى مقدمي خدمات الطيران أو الدول، على 

  العالمي. 
السعي أما لى حد كبير على تبادل معلومات السالمة وال تقتصر عليه. إدارة الحالية لمعارف السالمة تتوقف اإلو   3-2

على المدى البعيد.  آمنالجعل قطاع الطيران ال يكفي وتخزينها وتبادلها فساسية" البيانات "األتحسين مستوى تجميع ببساطة إلى 
مالئما  وٕاطارا ،وضحأ تفسيراً بما يتيح  – المةالسمعلومات  –لى معرفة حقيقية إواألرقام  عوقائترجمة ال البد في هذا السياق منو 

  ن كيفية تحسين مستوى السالمة التشغيلية.متكامال ومنهجيا عو وتصورا استباقيا 
  المزايا  -4
الممارسات  بأفضلنهج موحد إلدارة معارف سالمة الطيران على المستوى العالمي في اإللمام السّر في اتباع يكُمن   4-1

وتقاسمها على مستوى قطاع الطيران. وباتباع هذا النهج يمكن ألوساط الطيران أن تستفيد من الدروس المسقاة من الحاالت 
بشكل منهجي مختلف العناصر  شملالسالمة. ومن شأن هذا النهج المقترح أن يالمتعلقة ب  -من الناحية اإلحصائية  –القليلة 

، وهو يتيح أسلوب أنجع وفعال من حيث التكاليف لتحسين مستوى السالمة، مع الحرص في طيرانفي سلسلة معارف سالمة ال
  الوقت نفسه على تقليل االزدواجية.
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لى مفهوم كامل إلدارة معارف سالمة إساسا نحو تبادل البيانات بشأن السالمة إن علمية االنتقال من نظام موجه أ  4-2
ل مع سياسات وتوجيهات االتحاد تتسق بالكامو في الملحق التاسع عشر الواردة ات الناشئة الطيران تتماشى بالكامل مع المستجد

  .ن سالمة الطيراناألوروبي المستقبلية بشأ
  إدارة معارف السالمة باعتبارها أداة اساسيا تمكن من تحسين السالمة التشغيلية  -5
الدول  ساعديخص عملية تحسين السالمة التشغيلية أن يفيما في هذه الورقة من شأن اتباع نهج من النوع الوارد   5-1

لمواجهة التحديات  أكثر، ومن ثم االستعداد أكثر كفاءةتطبيق تحسينات السالمة التشغيلية بشكل  علىومقدمي خدمات الطيران 
  .التي تهدد السالمة في المستقبل

  ناصر التالية: إلى المبادئ والع 3وُيقترح أن يستند نهج إدارة معارف السالمة   5-2
قاليم فيما يخص جميع قطاعات الطيران ومختلف األالتغطية الكاملة ألفضل الممارسات . الشمولية  أ)

  ؛البيئات التشغيليةشتى الجغرافية و 
دارة السالمة واألدلة سات والشروط التشغيلية وممارسات إيجب تتبع مصدر أفضل الممار  .القدرة على التتبع  ب)

  ؛مواطن الضعفٕايجاد الصمود و بشأن القدرة على 
ن في سالمة ين المتخصصيالمهنيأن يستفيد جميع البد   .إمكانات الوصول المتاحة والجودة والمصداقية  ج)

  ؛. ويجب أن تتسم معارف السالمة نفسها بالمصداقية والموثوقيةمن هذا النهج الطيران
ذكية قادرة على ران. والبد من وضع آلية عناصر معارف سالمة الطي تتعدد. اإلتاحة وتيسير االستخدام  د)

  ؛بسرعة المعلومات المنشودةإيجاد 
ن يتسم هذا النهج وما يتصل به من عمليات بالقدر الكافي من المرونة بما يسمح بإدخال ينبغي أ. المرونة  ه)

  ؛تغييرات على العناصر الهيكلية
ال يجوز أن يفرض هذا النهج أي أعباء إضافية على أوساط الطيران، وينبغي  .الكفاءة واالستدامة  و)

  المتاحة.  اتو إلجراءات واألدمن ااالستفادة بالكامل 
  الخالصة  -6
، خاصة وبشكل مباشر من جانب ولي االهتمامالجمعية العمومية مدعوة إلى توصية مجلس االيكاو بأن ي اإلجراء:  6-1

على مستوى  للترويج على نطاق لنهج موحدن الملحق التاسع عشر، أأعماله األخرى بش إطارفريق خبراء إدارة السالمة في 
  إدارة معارف السالمة.الطيران ُيتّبع في ع قطا

   –انتهــى  –

                                                                 
، وهو مشروع شراكة SKYbrayمن هذه الورقة في الموقع اإللكتروني  2-5يتمثل النموذج األولي لوضع أداة تعززها المبادئ الواردة في الفقرة  - 3
ولجنة المملكة المتحدة لسالمة ، طيرانلدول األعضاء في المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية (يوروكونترول)، وااليكاو، ومؤسسة سالمة الل
 سالمة الطيران التجاري بقيادة إدارة الطيران الفيدرالية،وفريق لوكالة األوروبية لسالمة الطيران، ل وروبية للسالمةاأل، والمبادرة االستراتيجية طيرانال

  دارة السالمة.ران، وفريق التعاون الدولي لنظم إواالتحاد الدولي لصالحية الطائرات للطي


