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   التحقيق في الحوادثاجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

  إدارة بيانات السالمة وعرضها  : من جدول األعمال٤البند 

 نظام اإلبالغ عن الحوادث والوقائع

خرى في اللجنة ، والدول األعضاء األ١األوروبي والدول األعضاء فيهجتمع من فرنسا، بالنيابة عن الممقدمة ورقة (
  )٢ والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجويةاألوروبية للطيران المدني

  الموجز
تعد المصطلحات المشتركة أداة ضرورية من أجل تحديد المشاكل المشتركة في مجال السالمة 

ن وقد تطور نظام اإلبالغ ع.  والسبل المتكاملة لتعزيز السالمة الجوية على المستوى العالمي
 عن ١٩٧٤ لسنةمنع وقوعها  وثمنذ مؤتمر شعبة التحقيق في الحواد) Adrep(الحوادث والوقائع 

طريق إضافة المعارف المكتسبة من عمليات التحقيق في مجال السالمة التي أجريت في مختلف 
وتلخص هذه الورقة التطورات السابقة واألخيرة في مصطلحات .  أنحاء العالم على مر السنوات

" مركز التنسيق األوروبي لنظم اإلبالغ عن وقائع الطيران" وتتناول أيضا نظام Adrep نظام
 الذي يوفر أدارة مشتركة لجميع المنتفعين في مختلف أنحاء العالم لتبادل )ECCAIRS -ايكيرس(

وتسهل هذه .  متماشية مع بعضها البعضسجالت بيانات الحوادث والوقائع من خالل استخدام 
.  متنوعةبين مختلف المنظمات في دول التكامل شتركة من عملية تبادل البيانات الكترونيا واألداة الم

ذه غيير هويتعين ت.  كما أنها تسهل تحليل بيانات السالمة المنشأة عن مجموعة كبيرة من المصادر
  .لحة ولتواكب التغييرات التي تحدث في الصناعة لتكون صااألداة باستمرار

  .٣طلوب من االجتماع في الفقرة رد اإلجراء المي

 )Adrep(الوقائع مصطلحات نظام اإلبالغ عن الحوادث و - ١

 Adrepتاريخ  ١- ١

وكان اسمه آنذاك .   من إحدى قواعد البيانات١٩٥١بدأت االيكاو نشر إحصائيات السالمة في سنة  ١-١- ١
"Adrep-ADREP " فريق خبراء اإلبالغ عن بيانات الحوادث"لعبارة اختصارا." 

                                                        
التفيـا  وايطاليـا   وايرلندا  وهنغاريا  واليونان  ولمانيا  وأفرنسا  وفنلندا  واستونيا  والدانمرك  ة و الجمهورية التشيكي وقبرص  وبلغاريا  وبلجيكا  النمسا و  ١

وعددها  ،هذه الدولجميع .  المتحدةةالسويد والمملك اسبانيا و وسلوفينيا  وسلوفاكيا  ورومانيا  والبرتغال  وبولندا  وهولندا   و  ومالطة غوليتوانيا ولكسمبور 
 .ي للطيران المدنيةوروباأللجنة  ال أيضا فيعضاءأ ،٢٧

صـربيا  وموناكو والجبل األسود والنرويج وسان مـارينو        ومولدوفا  و وأيسلنداالبوسنة والهرسك وكرواتيا وجورجيا     وأذربيجان  ورمينيا  ألبانيا وأ  ٢
 .وأوكرانيا وتركيا ةسابقال ةليوغوسالفيوسويسرا وجمهورية مقدونيا ا
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كما هو معروف اليوم بعد االجتماع ) نظام اإلبالغ عن بيانات الحوادث والوقائع (Adrepم ونشأ نظا ٢-١- ١
 لتجميع Adrepوقد طبقت االيكاو نظام ).  منع وقوعهااالجتماع العالمي لشعبة التحقيق في الحوادث و (١٩٧٤ العالمي لسنة

 السلطات الوطنية، ولنشر بيانات غة التي حددتهابيانات السالمة المرتبطة بمالبسات وأسباب الحوادث والوقائع، بالصي
وتضمنت أيضا االستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالسالمة مقسمة .  السالمة هذه على الدول المتعاقدة ألغرض منع وقوعها

وأدت القرارات المتخذة خالل االجتماع .  حسب المواضيع وذلك من أجل نشرها ووضع مؤشرات لمستويات السالمة
 التي أصبحت قاعدة بيانات تولد المعلومات الكمبيوتر من ١٩٧٦ سنة Adrep الى وضع قاعدة بيانات ١٩٧٤ لمي لسنةالعا

وقد اعتمد هذا النظام هيكال محددا لترميز .  (NTSB)منظومة كان يستخدمها من قبل المجلس الوطني لسالمة النقل 
نه سمح بترجمة المعلومات المخزنة في شكل رموز الى اللغات وفضال عن ذلك، فإ.  المعلومات ولكنه أضاف مساحة للسرد

 ٥٠٠٠وعندما بدأت االيكاو تشغيل هذا النظام كان يتضمن بيانات بالرموز عن حوالي .  االنجليزية والفرنسية واالسبانية
نات الخاصة بالمجلس واقعة تعود الى أوائل السبعينات، وكانت مأخوذة من عملية ترميز التقارير القديمة أو تحويل البيا

  وأضيفت شروط . التي كانت المنظمة قد استلمتها من قبل"اإلخطارات األولية عن الحوادث"الوطني لسالمة النقل أو من 
 .١٩٧٦ في الطبعة الرابعة من الملحق الثالث عشر في شهر ابريل Adrepاإلبالغ عن المعلومات الى نظام 

 ١٩٨٧ Adrep الى ١٩٧٦ Adrepمن  ٢- ١

.  Adrep تجديد نظام ١٩٧٩د ذلك االجتماع العالمي لشعبة التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها لسنة      طلب بع  ١-٢- ١
واعتبـر آنـذاك أن الحـدثين    .  وتم تشكيل فريق دراسة حول هذا الموضوع للتركيز على األحداث والعوامل المسببة لهـا        

.  نظام بالتالي للسماح بترميز ما وصل الى خمسة أحداث        وتم تنقيح هذا ال   .  عدد قليل للغاية  ) الحدث المسبب والحدث التبعي   (
بعناصر مسببة فقط وحل محله هيكل متشعب يتـضمن         ثابتة  وألغي الجزء الخاص بالعامل المسبب الذي كان يتضمن قائمة          

كـان   الخاص بالمملكة المتحدة، MORSوبناء على العبارات األساسية المستخدمة في نظام .  وصف وشرح العوامل المسببة 
 Adrep تطبيق هذا النظام الحديث لمـصطلحات        ١٩٨٧وبدأ في سنة     .  ATA 100على أساس هيكل    " العوامل الفنية "توحيد  

وأصبح يتضمن آخر المعلومات والمعارف التي توصلت اليها سلطات التحقيـق وكـان النظـام            .  الذي أعده فريق الدراسة   
 .مجموعة مبدئية محدودة من العوامل البشريةتضمن كما المتبع فيه غير قائم على إلقاء اللوم 

 ٢٠٠٠ Adrep الى ١٩٨٧ Adrepمن  ٣- ١

 وتم Adrep تغييرات أخرى على مصطلحات نظام ١٩٩٢طلب بعد ذلك االجتماع العالمي للشعبة في سنة  ١-٣- ١
قدم  بهيكل أفضل من حيث مستوى الت١٩٨٧ لسنة Adrepوتم تنقيح مصطلحات نظام .  ٢٠٠٠ Adrepتشكيل فريق للدراسة 

 على مستوى العوامل التفسيرية لوصف شبكة )٢٠٠٠ Adrep( الى الصيغة األخيرة SHELL٣وأضيف نموذج .  والشمول
وفي .  وأعطى هذا الهيكل الذي شمل عددا من المستويات بعض المرونة في تحليل حاالت العطل في الشبكة.  الطيران

ئم متشعبة ويمكن تطبيق كل منها على األفراد أو المنظمات  مقدمة في شكل قواSHELLواقع األمر، فإن عناصر نموذج 
وعالوة على ذلك ومع زيادة أهمية اإلبالغ عن .  لتغطية حاالت العطل الفعلية أو حاالت العطل الموجودة في الشبكة

ى نظام وخالل عمليات التجديد للوصول ال.  أضيفت أنواع جديدة من األحداث للسماح بوصفها بطريقة سليمةالحوادث، 
Adrep التطورات األوروبية التي حدثت في مشروع على ، استند الجزء الخاص بإدارة الحركة الجوية للمصطلحات ٢٠٠٠

كل من االيكاو بين بصورة مشتركة نفذ الذي ي" (HEIDI)مبادرة تنسيق قواعد بيانات الحوادث والوقائع األوروبية "
 . للمفوضية األوروبيةواليوروكنترول ومركز البحوث المشتركة التابع

                                                        
٣ SHELL :   البيئة ووسائل العمـل الحيـة       )األجهزة وهندسة ظروف العمل وغيرها    (، المعدات الثابتة    )اإلجراءات والرموز وغيرها  (هي البرامج ،
عل اإلنسان مع أربعـة عوامـل    حيث يصف النظام على أنه تفا     ) ١٩٨٧ سنة Hawkins  وعدله ١٩٧٢لسنة  ) Edwards (SHELL نموذج )اإلنسان(

  .وكل عامل من هذا النموذج يتضمن قائمة متشعبة بالمواضيع) الجهد اإلنساني(وهي البرامج والمعدات والبيئة ووسائل العمل الحية 
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٤- ١ Adrep ١/١/٢٠٠٤ (٤ وايكيرس ٢٠٠٠( 

مركز التنسيق "قاعدة بيانات باسم ) وموقعه في مدينة اسبرا بايطاليا(أعد المركز المشترك للبحوث  ١-٤- ١
وكان مبنيا على .   الخاصة بااليكاوAdrepالمستخدم لمصطلحات ") ٤ايكيرس(األوروبي لنظم اإلبالغ عن وقائع الطيران 

 عندما بدأ استخدام الطبعة الرابعة من ٢٠٠٠ Adrep وبعد ذلك أصبح يستخدم مصطلحات ١٩٨٧ Adrepنظام أساس 
 مرحلة التشغيل عندما بدأت االيكاو وسلطات التحقيق األخرى ٢٠٠٠ Adrep، دخل نظام ١/١/٢٠٠٤وفي .  ايكيرس

 .المةعملية اإلبالغ عن الوقائع وتبادل بيانات السإلدارة  ٤استخدام ايكيرس 

 ٧- ٢-٤ وايكيرس ٢٠٠٠ Adrep المنقحة لنظام ٢٠٠٧صيغة  ٥- ١

 على ٤ بدون تغييرات كثيرة لتسهيل اعتماد نظام ايكيرس ٢٠٠٤ظلت المصطلحات المعتمدة منذ سنة  ١-٥- ١
.   لبحث التغييرات المقترحة على المصطلحاتAdrepوتم تشكيل فريق من الهيئات التي تستخدم نظام .  الهيئات األخرى

انظر المالحظة عن (من الهيئات التي تستخدم نظام ايكيرس والتي يتجاوز نطاقها أوروبا  االقتراحات أساسا وأتت هذه
.  ايكيرس كاألداة األساسية لإلبالغ عن المعلوماتنظام وأصبح عدد متزايد من السلطات يستخدم ).  ايكيرس وااليكاو

 من ٧-٢- ٤وفي الصيغة رقم .  ات الوقائع بصورة أفضلبالتحديد عن حاجتها الى تسجيل بيانهذه السلطات وأعربت 
.  لتحسين ترميز الوقائع في حدود هيكل المصطلحات المستخدمة) ٢٠٠٧تنقيح سنة  (Adrepايكيرس، تم تنقيح مصطلحات 

افة وأكدت عمليات إض.  فأضيفت قيم جديدة لتسجيل وقائع محددة مثال مرتبطة بإدارة الحركة الجوية أو تشغيل المطارات
المسألة يمكن إجراؤها في النموذج القادم من نظام قاعدة مجاالت جديدة لوضع البيانات تغيير هيكل البيانات نفسها، وهذه 

 .وباإلضافة الى ذلك بدأ تطبيق نهج أكثر صرامة لتصنيف أنواع األحداث.  ايكيرس

 ٢٠٠٠ Adrep على نظام ٢٠٠٨تنقيح سنة :  من نظام ايكيرس٣-٤النموذج  ٦- ١

 في النموذج القادم من قاعدة ايكيرس Adrep جديدة على مصطلحات نظام تنقيحات إدخالالمتوقع من  ١-٦- ١
من عليه مما كانت أنسب المصطلحات يجعل التوسع الجديد المتوقع وس).  ٢٠٠٨ المتوقع في شهر أكتوبر ٣-٤النموذج (

وب على سبيل المثال في القاعدة األوروبية قبل ومرنة بما فيه الكفاية لإلبالغ عن جميع أنواع الوقائع، كما هو مطل
EC/2003/42  . وستكون هناك مجاالت جديدة في القاموس للعمليات األرضية وقسم كامل جديد مخصص للصيانة وصفات

وعالوة على ذلك، سيضاف قسم لحاالت االرتطام بالطيور لاللتزام .  جديدة الستكمال القسم الخاص بالبضائع الخطرة
ومن التحسينات الهامة األخرى اعتماد ثالثة مستويات من المعلومات للطائرات أي .  لصادرة عن االيكاواتوجيهات بال

 من االيكاو وفريق سالمة الشركة المصنعة والطراز والمجموعة على أساس المادة التي أعدها فريق المصطلحات المشتركة
 .(CICTT) ٥الطيران التجاري

 االيكاو وقاعدة ايكيرس - ٢

ومن العناصر .  في دولها األعضاء" نظام إدارة السالمة"ظمة الطيران المدني الدولي على تطبيق تشجع من ١- ٢
وتوفر المفوضية األوروبية قاعدة ايكيرس مجانا للدول التي تقع خارج .  قاعدة بيانات الوقائعا النظام هي األساسية في هذ

 الخاصة بااليكاو، قامت االيكاو بتشغيل Adrep مصطلحات حيث أن قاعدة ايكيرس متماشية تماما مع.  االتحاد األوروبي
طلبت االيكاو من وومن أجل تسهيل تبادل البيانات بالوسائل االلكترونية، .  ٢٠٠٤برنامج ايكيرس منذ شهر يناير 

                                                        
  .http://eccairs-www.jrc.it/Start.asp: شروحات ايكيريس موجودة على موقع االنترنت ٤
وتم اعتماد غالبية المـصطلحات المتعلقـة       . عاريف لنظم اإلبالغ عن الحوادث والوقائع      بإعداد مصطلحات وت   CICTTيقوم   ٥

يمكن الحصول على تفاصيل عـن      ) مثال فئات الوقائع ومراحل الرحلة     (Adrepباألهداف من قبل المجموعة المستخدمة لنظام       
Adrepمن موقع االنترنت : http:// www.intlaviationstandards.org/  

http://eccairs-www.jrc.it/Start.asp
http://www.intlaviationstandards.org/
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 قاعدة ويوفر ذلك بالتالي.  المفوضية األوروبية نسخا من جهاز تركيب قاعدة ايكيرس إلرسالها الى المكاتب اإلقليمية
 الخاص بااليكاو لإلبالغ عن Adrepالبيانات الى بعض الدول المتعاقدة لدى االيكاو التي ال تستخدم نظاما متماشيا مع نظام 

 كما هو مطلوب في الملحق الثالث Adrepتنفيذ نظام ايكيرس على المستوى الدولي تعزيز تدفق بيانات ومن شأن .  الوقائع
ويسمح أيضا بزيادة .  وى الوطني الخطوة األولى في برنامج السالمة الخاص بكل دولةعشر كما أنه يشكل على المست

 .درجة التعاون وتبادل المعلومات بين الدول حفاظا على السالمة الجوية

ونظرا التساع نطاقه، يمكن تعديل هذا النظام بحيث يتقبل التغيرات التي تحدث في شبكة الطيران حيث أن  ٢- ٢
 بسرعة كبيرة فهناك طائرات جديدة ومشغلون جدد يظهرون بينما يتالشى آخرون، وتتطور أيضا عالم الطيران يتطور

وتظهر أيضا مجاالت جديدة تهم الجميع في اإلبالغ عن الوقائع، .  األساليب العصرية إلجراء عمليات التحقيق في الحوادث
 حاجة مستمرة بالتالي الى استعراض نظم اإلبالغ وهناك.  ويسهل تحليل بيانات الطيران في عمليات اإلبالغ عن األحداث

وفي الوقت الحالي ال توجد أي آليات من هذا .  في مختلف أنحاء العالمعن المعلومات لمراعاة أوجه التقدم التي تحدث 
وبالنظر .  على مستوى االيكاوشابهة أوروبا بعض الجهود لتنسيق أعمال التطوير، ال توجد أنشطة م في النوع، فبينما بدرت

 . سنوياAdrepالى سرعة التطور، هناك حاجة الى تحديث مصطلحات نظام 

 ة المقترحاتاالجراء - ٣

عديدة من عمليات التحقيق في مختلف أنحاء عبر سنوات  الخبرة المكتسبة Adrepتمثل مصطلحات نظام  ١- ٣
ور عناصر جديدة سواء كانت ومازالت هناك تعديالت عليها على أساس الخبرة المكتسبة من استخدامها وظه.  العالم

وستكون هناك عمليات تنقيح واسعة النطاق عما قريب للجمع بين مختلف .  طائرات أو مشغلين أو أسماء مواقع جديدة
 . في قاموس ايكيرسAdrepوترد جميع مصطلحات نظام .  أنواع الوقائع بصور أفضل

 :يرجى من االجتماع القيام بما يلي ٢- ٣

 بوصفها المصطلحات الوحيدة لوصف وقائع Adrepلحات نظام حث الدول على اعتماد مصط  )أ 
 الطيران؛

ات خاصة التشجيع على تعميم نظام ايكيرس في الدول المتعاقدة لدى االيكاو التي ليس لديها قاعدة بيان  )ب 
 ؛Adrepمتماشية مع نظام لإلبالغ عن الحوادث 

 ؛Adrepاشية مع نظام تشجيع عملية تبادل البيانات بين قواعد البيانات الحالية المتم  )ج 

 ؛Adrepالتوصية بتوفير الوسائل الالزمة لتسهيل عمليات التنقيح الدورية لمصطلحات نظام   )د 

  .النظر في التعديل المقترح في المرفق  )ه
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  المرفق
  ١٣التعديل المقترح إدخاله على الملحق 

...  

  عـ ارسال تقارير نظام االبالغ عن بيانات الحوادث والوقائ الفصل السابع

  . قائمة مرجعية بشأن االخطار واالبالغ) ب( توجد باالضافة — ١مالحظة 
  :، وهما  قد تتطلب أحكام هذا الفصل تقريرين منفصلين ألي حادثـة واحدة أو واقعة واحدة — ٢مالحظة 

  التقرير األولي
  تقرير بيانات الحادثة أو الواقعة

 بصدد اعداد التقريـر األولي وتقرير بيانـات الحادثـة أو           (Doc 9156)دث والوقائع   توجد ارشادات في دليل االبالغ عن الحوا       — ٣مالحظة  
  . الواقعة

...  
  الفصل الثامن ـ اجراءات منع وقوع الحوادث

...  

  نظم قواعد البيانات
م الحصول عليها، بما فيهـا   أن تنشئ قاعدة بيانات للحوادث والوقائع، لتسهيل التحليل الفعال للمعلومات التي يت      للدولة ينبغي   —توصية     ٤-٨

  . من معلومات مأخوذة من نظم االبالغ عن الوقائع
  . نظم قواعد البيانات نماذج قياسية لتسهيل تبادل البياناتتستخدم ينبغي أن —توصية   ٥-٨

  .تقوم المنظمة عند الطلب بتزويد الدول بمواد ارشادية عن مواصفات قواعد البيانات —١مالحظة 

   أعاله٤-٨  للدول أن تعزز الترتيبات االقليمية، حسب االقتضاء، عند تنفيذ الفقرةينبغي —٢مالحظة 
لإلبـالغ عـن   ) ECCAIRS -ايكيـرس " (أن تستخدم نظام مركز التنسيق األوروبي لنظم اإلبالغ عن وقائع الطيرانينبغي للدول   —٣مالحظة  

  .ات الصلةالحوادث والوقائع فضال عن جمع وتخزين وتعميم معلومات السالمة ذ
...  

  ـ انتهـى ـ


