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لترويج ل المفوضية األوروبيةوااليكاو  مساعي
  نظام عالمي لإلبالغ عن حوادث ووقائع الطائراتل

اتفقت المفوضية األوروبية ومنظمة سعيا لتحسين مستوى سالمة الطيران على المستوى العالمي،  -٢٢/٩/٢٠١١ ،ونتريالم
لإلبالغ عن جميع حوادث ووقائع الطائرات على ) التصنيف(و مستودع موحد الطيران المدني الدولي اليوم على استخدام 

  .المستوى العالمي
والوقائع بين بموجب هذا االتفاق، ستعمل اإليكاو على الترويج لمركز التنسيق األوروبي المعني بنظم اإلبالغ عن الحوادث 

دولة، والذي أعده مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية األوروبية من أجل  ١٩٠الدول األعضاء لديها والبالغ عددها 
  .تجميع وتحليل بيانات الطيران المدني وتبادل معلومات السالمة

بدورها على الترزيج الستخدام تصنيف اإليكاو ل فستعم ، التي تعتبر الهيئة التنفيذية لالتحاد األوروبي،المفوضية األوروبيةأما 
صنيف وافق تويت. باعتباره معيارا قياسيا لإلبالغ عن معلومات الحوادث والوقائع داخل بلدان االتحاد األوروبي وتبادلها

  .اإليكاو للحوادث بالكامل مع مركز التنسيق األوروبي المعني بنظم اإلبالغ عن الحوادث والوقائع
إن وجود بيانات موحدة : "مؤسسة التنقل والنقل التابعة للمفوضية األوروبية بالقولسيد ماتياس روتي، مدير عام وقد أوضح ال

كشف المخاطر الجسيمة تعزيز أسباب حوادث الطائرات، ويساعد على تحسين فهم من شأنه أن على المستوى العالمي 
متعلقة بالسالمة قبل أن تتحول إلى حوادث، وبالتالي تعزيز سالمة المحتملة التي تحدق بالسالمة وتحديد القضايا الناشئة ال

  ".الطيران في جميع أنحاء العالم
خطوات  ةاألوروبي المفوضيةبفضل هذا االتفاق، تتخذ اإليكاو و: "وقد شدد السيد ريمون بنجامان، أمين عام اإليكاو بالقول

كما يبرز هذا االتفاق التزامنا على األمد البعيد . الطائراتملموسة لوضع أول نظام عالمي من نوعه لإلبالغ عن حوادث 
  ."بشأن المبادرات واإلجراءات التي تحسن مستوى كفاءة واستدامة النقل الجوي ككل المشتركللعمل 

غ بشأن اإلبال EC/2003/42التوجيه رقم ، أصبحت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ملزمة، بموجب ٢٠٠٥منذ تموز و
مركز التنسيق األوروبي حوادث في مجال الطيران المدني، بتجميع وتبادل المعلومات عن الحواد والوقائع اعتمادا على ال عن

  .ولم يعد مثل هذا البرنامج معموال به على المستوى العالمي. المعني بنظم اإلبالغ عن الحوادث والوقائع
. المساعدة على إجراء تفسير موحد لبيانات السالمةوالبد من اتباع تصنيف موحد لتحديد القضايا المتعلقة بالسالمة من خالل 

على تيسير تبادل المعلومات  مركز التنسيق األوروبي المعني بنظم اإلبالغ عن الحوادث والوقائععمل يوفي هذا السياق، 
  .ظمات من شتى البلدان، وكذلك تحليل بيانات السالمة المستمدة من عدة مصادرإلكترونيا وإدراجها بين مختلف المن

مركز التنسيق األوروبي المعني بنظم اإلبالغ عن ونتيجة لذلك، أسرعت عدة دول غير أعضاء في االتحاد األوروبي الختيار 
مونتريال زخما جديدا كي تنظم دول أخرى  ويعطي االتفاق الموقع عليه اليوم في. كنظامها الوطني لإلبالغ الحوادث والوقائع

  .مركز التنسيق األوروبي المعني بنظم اإلبالغ عن الحوادث والوقائعإلى 
ويدعو االتفاق أيضا كل من المفوضية األوروبية واإليكاو إلى تبادل وتنسيق جهودهما وموادهما في مجالي التدريب والدعم 

  .ق األوروبي المعني بنظم اإلبالغ عن الحوادث والوقائعلمركز التنسيلفائدة المستخدمين النهائيين 
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إلى ويعتبر االتفاق متابعة لمذكرة التعاون التي وقع عليها في وقت سابق من هذه السنة كل من االتحاد األوروبي واإليكاو 
من المساهمة في  وتمكّن مذكرة التعاون هذه أوروبا. ونص على وضع إطار عمل لتوطيد التعاون في مجال الطيران المدني

العمل بشأن السياسات والقواعد القياسية العمول بها في اإليكاو في مجاالت السالمة، وألمن، وإدارة الحركة الجوية وحماية 
إال أداة هامة لتنفيذ الحيز الخاص بالسالمة في  مركز التنسيق األوروبي المعني بنظم اإلبالغ عن الحوادث والوقائعوما . البيئة

  .لتعاونمذكرة ا
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 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمة الالزمـة ل وضع القواعد  المنظمة تتولىو  .لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 
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