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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )AIG/08 ()٢٠٠٨(ومنع وقوعها 
  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

 

  من جدول األعمال ٤التقرير بشأن البند 
 

  . من جدول األعمال٤، على التقرير بشأن البند ١٨/١٠/٢٠٠٨وافقت الجلسة العامة، في 

  

  

  

  

  

  

 .مالئم في ملف التقرير بعد ازالة صفحة الغالف هذهمالحظة ـ ينبغي إدخال هذه الورقة بمكانها ال
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  إدارة بيانات السالمة وعرضها  : من جدول األعمال٤البند 

  المقدمة  ١- ٤
  .نظر االجتماع في سبل لتحسين جمع بيانات السالمة وتبادلها وعرضها  ١-١- ٤

  جمع بيانات السالمة وتبادلها  ٢- ٤
  .ة، التي تعزز ادارة بيانات السالمة وعرضها على نحو أفضلوافق االجتماع على االقتراحات التالي  ١-٢- ٤

 بوصفها المصطلحات الوحيدة لوصف وقائع Adrepحث الدول على اعتماد مصطلحات نظام   )أ 
 الطيران؛

التشجيع على تعميم نظام ايكيرس في الدول المتعاقدة لدى االيكاو التي ليس لديها قاعدة بيانات خاصة   )ب 
 ؛Adrepشية مع نظام لإلبالغ عن الحوادث متما

 ؛Adrepتشجيع عملية تبادل البيانات بين قواعد البيانات الحالية المتماشية مع نظام   )ج 

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

وتبادل بيانات  وتحليل مطابق لدى جمعنظام أي  أو ADREP/ECCAIRSتوصية الدول باستخدام نظام   )ھ  
  .السالمة

، أي نظام مركز ADREPأحيط االجتماع علما بأن االتحاد األوروبي طور برنامجا للحاسوب متماشيا مع   ٢-٢- ٤
  .، وهو متوافر لجميع الدول(ECCAIRS)التنسيق األوروبي لالبالغ عن وقائع الطيران 

نظم العتاقة وتوافر : وقد شملت هذه المسائل ما يلي. أثار االجتماع عدة مسائل فيما يتعلق بتنفيذ االقتراحات  ٣-٢- ٤
  . بجميع اللغات الرسمية للمنظمة ومتطلبات الموارد والتدريبADREPالنظم المتماشية مع 

أحاطت األمانة العامة االجتماع علما بأنها ستنظر في هذه المسائل وفي مسائل أخرى عندما تنفذ توصيات   ٤-٢- ٤
  .نداالجتماع في اطار هذا الب

  عرض بيانات السالمة  ٣- ٤
 العناصر للبيانات المقدمة و، أو إشارة،توصية الدول بإدراج وصف واضحوافق االجتماع على اقتراح ل  ١-٣- ٤

  .المستخدمة في المطبوعات المرتبطة ببيانات السالمة

  االستنتاج  ٤- ٤
  :قدم االجتماع التوصيات التالية  ١-٤- ٤
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توصية بقواعد وتوصيات 
 واجراءات

  ١٣من الملحق والثامن  السابع ين على الفصلا المقترح إدخالهت ـ التعديال٤/١التوصية 
  :الفصل السابع على النحو التاليعدل 
. . .  

  ارسال تقارير نظام االبالغ عن بيانات الحوادث والوقائعالفصل السابع ـ 

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

  :، وهما  واحدة
  التقرير األولي

  تقرير بيانات الحادثة أو الواقعة
في دليل االبالغ  ارشادات )int.icao.www(بموقع االيكاو على االنترنت  توجد — ٣مالحظـة   

 بيانـات الحادثـة أو   تقريـر  بصدد اعداد التقريـر األولي و  (Doc 9156)عن الحوادث والوقائع    
  . الواقعة
. . .  

  : على النحو التاليالثامنالفصل عدل 
. . .  

  الفصل الثامن ـ اجراءات منع وقوع الحوادث
. . .  

  نظم قواعد البيانات
  ينبغي للدولة أن تنشئ قاعدة بيانات للحوادث والوقائع، لتـسهيل التحليـل            —توصية    ٤-٨

الفعال للمعلومات التي يتم الحصول عليها، بما فيها من معلومات مأخوذة من نظم االبالغ عـن                
  . الوقائع
  . ينبغي أن تستخدم نظم قواعد البيانات نماذج قياسية لتسهيل تبادل البيانات—توصية   ٥-٨

تقوم المنظمة عند الطلب بتزويد الدول بمواد ارشادية عن مواصـفات قواعـد      —١مالحظة  
  .البيانات

ينبغي للدول أن تعزز الترتيبات االقليميـة، حـسب االقتـضاء، عنـد تنفيـذ                —٢مالحظة  
  . أعاله٤-٨ الفقرة

أن تستخدم نظام مركز التنسيق األوروبي لنظم اإلبالغ عن وقائع          ينبغي للدول    —٣مالحظة  
ن وتعميم  لإلبالغ عن الحوادث والوقائع فضال عن جمع وتخزي       ) ECCAIRS -ايكيرس" (الطيران

  .معلومات السالمة ذات الصلة
. . .  
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 ـ استخدام النظم المطابقة لنظام االبالغ عن الحوادث والوقائع لجمع بيانات ٤/٢التوصية  
  السالمة وتبادلها

بهدف تسهيل تبادل بيانات السالمة بين الدول من ناحية وبين الدول وااليكاو من ناحية أخرى،               
 أو أي نظام مطابق لدى اسـتخدام قواعـد بيانـات            ADREP/ECCAIRSأن تطبق الدول نظام     
  .السالمة الخاصة بها

   نشر بيانات السالمة ـ٤/٣التوصية 
وبهدف تفادي أي سوء فهم قد يحدث في تفسير بيانات السالمة، أن تضمن الدول إدراج وصف               

وعات التـي   واضح، أو إشارة، للبيانات المقدمة ومنشأها والعناصر المستخدمة في جميع المطب          
   .تتضمن بيانات السالمة

  اعتماد تصنيف متوافق مع نظام االيكاو لالبالغ عن الحوادث والوقائع  ـ٤/٤التوصية 
أن يتم حث الدول على اعتماد تصنيف متوافق مع نظام االيكاو لالبالغ عن الحوادث والوقـائع          

   .بوصفه تصنيفا لوقائع الطيران
  ع في نظام االيكاو لالبالغ عن الحوادث والوقائعصون التصنيف المتب  ـ٤/٥التوصية 

أن تضع االيكاو وسيلة لتيسير اجراء استعراض دوري للتصنيف المتبع فـي نظـام االيكـاو                
  .لالبالغ عن الحوادث والوقائع
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