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  االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
 

)DGCA-MID/1( 
 )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (

 
  

 مسائل سالمــــة الطـــيران  :البند الخامس
 
 

 االستراتيجية اإلقليمية لمجموعة بيانات السالمة 
 

 )إيكاومقدم من سكرتارية منظمة (
 
 موجز
 

تقترح هذه الورقة استراتيجية إقليمية الستخدام أنظمة متوافقة  
مثل المرآز األوروبي لتنسيق نظم تبليغ ) ADREP(مع 

ألخذ بيانات عن نظم إدارة ) ECCAIRS(حوادث الطيران 
 .السالمة وبرامج السالمة في آل دولة

 
  .2اإلجراء المطلوب من هذا االجتماع مبّين في الفقرة 

  
 مقدمة .1

 
جمع وتبادل وتحليل البيانات حول الحوادث والوقائع الخطيرة حجر الزاوية في سالمة الطيران يشكل  1.1 

اليوم وواحدًا من األسباب األساسية التي مكنت الطيران المدني الدولي من تحقيق مستويات السالمة 
لكن مبادرات السالمة . وأصبح معدل الحوادث العالمية يميل إلى االستقرار .الحالية والحفاظ عليها

الحالية لن تحقق الزيادة في منافع السالمة التي شهدها جمهور المسافرين في الماضي ويتوقعها في 
السالمة على مستوى مختلف ووفق نهج مختلف عن النظام الحالي  وسيتطلب األمر إدارة. المستقبل

 .ي المقام األول على الحوادث والوقائع الهامةالذي يرآز ف
 

وهذا ما أدرآته الدول المتعاقدة في منظمة إيكاو التي تبنت معايير إدارة السالمة في جميع قطاعات  1.2
فالمتطلبات المحددة لمعايير إدارة السالمة تمكن آًال من الدول وشرآات التشغيل . الطيران التشغيلية

تحسين إدارة المخاطر عبر تنفيذ برنامج السالمة العامة في الدول وأنظمة  ضمن إطار مسؤوليتها من
 .إدارة السالمة، على التوالي
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 المناقشة .2
 

 إدارة السالمة في منطقة الشرق األوسط
  

وبرنامج  نظام إدارة السالمة تبنت دول منطقة الشرق األوسط موارد آبيرة واستثمرتها في آل من 2.1
 ويتضح ذلك بين أشياء أخرى في العديد من دورات نظام إدارة السالمة. السالمة العامة في الدول

 .وبرنامج السالمة العامة في الدول التي تقدمها منظمة إيكاو بناًء على طلب الدول في المنطقة
 

وتحليل بيانات السالمة وهذا يتطلب تحويل ذلك االستثمار لتحقيق منافع في السالمة والطيران جمع  2.2
فبيانات السالمة تشكل وقود آلية إدارة السالمة، وآلما زادت آمية ). 13(يتجاوز متطلبات التذييل 

المعلومات وآان تدفق المعلومات أسهل، آلما آان التحليل أآثر دقة و آلما زادت الكفاءة في استخدام 
دًا لبرنامج السالمة العامة في الدول تجميع آافة بيانات لذا، فإنه من المفيد ج .موارد السالمة المحدودة

 .السالمة في الدولة عبر نظام مشترك أو متوافق
 

 نظم بيانات السالمة في السوق
  

وضعت المفوضية األوروبية نظامًا لبيانات السالمة أطلقت عليه اسم المرآز األوروبي لتنسيق نظم  2.3
وهذا النظام هو الوحيد المعروف بأنه يتوافق مع تصنيف  ).ECCAIRS(تبليغ حوادث الطيران 

)ADREP ( المطلوب من أجل تبادل بيانات الحوادث والوقائع الهامة على النحو الذي نص عليه
تقدم المفوضية األوروبية هذا النظام مجانًا . في فصله الثامن الصادر عن منظمة إيكاو 13التذييل 

 .لجميع دول منظمة إيكاو
 

المرآز األوروبي لتنسيق مع أن  منظمة إيكاو أوصت بشدة جميع الدول األعضاء دراسة استخدام  2.4
، لكن ثمة حاالت تختار فيها الدول عدم تنفيذه )ECCAIRS(نظم تبليغ حوادث الطيران 

)ECCAIRS(آما هو الحال في الواليات المتحدة األميرآية حيث يستخدم حاليًا نظام متقادم ، .
تبقى ملزمة بتأمين بيانات السالمة ) ECCAIRS(ليط الضوء على أن الدول التي ال تنفذ وينبغي تس

 .ADREPفي صيغة  13عن الحوادث والوقائع الهامة  آما هو يبين التذييل 
 

 .أبدت دول الشرق األوسط اهتمامها والتزامها الكبيرين بتطوير وتنفيذ استراتيجية إقليمية للسالمة 2.5
وفي حين لم يحدد على وجه . نجاح هذه االستراتيجية يعتمد على بيانات السالمةومن الواضح أن 

التحديد حاليًا أي لزوم لتبادل بيانات السالمة بين الدول ومنظمة إيكاو بشكل يزيد على ما هو وارد 
في المنطقة يمكن أن تحدد هذا المطلب في ) DGCAs(، إال أنه من الواضح أن 13في نطاق التذييل 

لذا توصى جميع الدول في المنطقة بتبادل المعلومات حول نظام بيانات السالمة الذي تنوي . تقبلالمس
 .استخدامه في برامجها للسالمة العامة في الدولة

 
وسوف تقوم منظمة إيكاو بجمع هذه المعلومات وتوفير فرص التدريب للدول التي تختار تنفيذ  2.6

 .وادث الطيرانالمرآز األوروبي لتنسيق نظم تبليغ ح
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 جمع بيانات السالمة من قبل منطقة الشرق األوسط
  

إن جمع بيانات السالمة هو أمر بالغ األهمية لتنفيذ برنامج السالمة العامة في الدولة ونظام إدارة  2.7
وتم التأآيد على ضرورة أن تتولى الدول جمع البيانات بطريقة تتوافق  .السالمة في مجال الطيران

ويمثل البرنامج الحاسوبي لتنسيق نظم تبليغ . آما وضعته منظمة إيكاو) ADREP(مع تصنيف 
حوادث الطيران الذي وضعته المفوضية األوروبية وأتاحته مجانًا لجميع الدول األعضاء في منظمة 

 ).ADREP(بيانات السالمة الذي ينفذ حاليًا تصنيف إيكاو التطبيق الوحيد ل
  
 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3

 
 :االجتماع مدعو إلى 3.1

 
 .اإلشارة إلى المعلومات الواردة في هذه الورقة  . أ
حث دول الشرق األوسط على تنفيذ نظم المرآز األوروبي لتنسيق تبليغ حوادث الطيران   . ب

)ECCAIRS  ( السالمةمن أجل جمع بيانات. 
 ).13(تشجيع دول الشرق األوسط على تبادل بيانات السالمة، وهذا خارج نطاق التذييل   . ت
تشجيع دول الشرق األوسط على حضور الدورات التدريبية الخاصة بالمرآز األوروبي لتنسيق   . ث

نظم تبليغ حوادث الطيران والتي تنظمها منظمة إيكاو في مكتبها اإلقليمي لمنطقة الشرق 
 .2011يوليو  14 - 10القاهرة، في الفترة بين  األوسط،

 
 
 

 -أنتهى -
 


