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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

 ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
 ١٣ من الملحق سفصل الخامال  :٢-١

  قيق في الحوادث والوقائع الخطرة،حالت
 ياتهو أول وتحديدقرار إجراء التحقيقو

  )أستراليامقدمة من ورقة (

  الموجز
ينبغـي اعـداد    غير أنه   . ةقاعدة قياسي ح  ب لتص ١-١-٥مستوى التوصية   رفع  لت هذه الورقة    أعد

. فيها بوصفها واقعـة خطـرة     يجب التحقيق   الجوية التي   ن حوادث السالمة    إرشادات أفضل بشأ  
وتقديم إرشادات بشأنها يتطلـب إدخـال      أن تعريف واقعة خطرة      مفادهوتتضمن هذه الورقة رأيا     

  .يات موارد التحقيقاتو أولحديد عن نظام لت أيضا مثالذه الورقةه ييرد فو. تعديالت
  .٣رد اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة ي

 المقدمة  -١

هذا الشرط   لتصبح قاعدة قياسية، مع تقييد       ١-١-٥مستوى التوصية   رفع   AIG/08-WP/3ورقة العمل   تقترح    ١-١
وتتضمن ورقة  .  كيلوجراما ٢٢٥٠القصوى  كتلتها  تعلقة بالطائرات التي تتجاوز      في الوقائع الخطرة الم    التحقيقليقتصر على   

ـ     سلطة   يسمح ل  ٤-٥القاعدة القياسية   على   بإدخال تعديل    ايضا اقتراح  أ WP/3العمل    تحقيـق   إجراءالتحقيق في الحـوادث ب
 لطـائرات ا يخـص حـوادث      إجراء تحقيق كامل، ال سيما فيما     مقارنة ب محدود لتقصي الحقائق ينطوي على مزايا محدودة        

 .ييدها لهذه االقتراحاتأستراليا عن توتعرب أ.  المتكررةالصغيرة 

 ، لتـصبح قاعـدة قياسـية   ١-١-٥ التوصية رفع مستوىبغرض  WP/3كما يطرح االقتراح في ورقة العمل      ٢-١
 امتثال القاعدة   ساعدة الدول على  من ل يفياك) ج(ضافة  والمواد اإلرشادية الواردة في اإل    لة ما إذا كان تعريف واقعة خطرة        أمس

ح أن ينطـوي     جميع الوقائع الخطرة ذات الصلة، بحيـث يـرج         شملضافة ت اإلهذه  إذا كانت   القياسية الجديدة المقترحة وما     
 .السالمة الجوية  مجالا على قيمة مهمة فيفيهالتحقيق 

الخطـرة  تحقيق في الحوادث والوقائع     ولويات ال  أ تحديدسنوات عديدة بتشغيل نظام ل    ستراليا على مدى    قامت أ   ٣-١
كإضافة لتوجيه الدول فـي  الدراجه قترح هذا النظام ـيو. الموارد المحدودةتخصيص قصى حد من عائدات     ألضمان تحقيق   

 .نشطة التحقيقاتأ أولويات تحديد
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 المناقشة  -٢

  التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة  ١-٢
 الحـوادث والوقـائع   جميـع  بإجراء تحقيق فـي     كليفالتالخاص ب ساسي  األأ  مبدلستراليا عن تأييدها ل   تعرب أ   ١-١-٢

أن دنى من المقتضيات التـي ينبغـي   غير أنه ونظرا ألن القواعد القياسية تشكل الحد األ. شاملة عةمجموالخطرة كجزء من  
  . أكثروضوحبحقيقات  نطاق ومدى التتسم أن ينبغيقدراتها المؤسسية والمالية، يمهما اختلفت ميع الدول جتفي بها 

فـي المقـام    ينبغي أن تُعطى     اتالتحقيقالمتعلقة ب  و التنظيمية االجراءاتفيما يخص    أستراليا أن األولوية     رىت  ٢-١-٢
وال يتوقـع أو    .  وعمليات الرحالت العارضـة    على متن النقل العام المنتظم    الذين يدفعون أسعار التذاكر     الركاب  إلى  األول  

ويستند تركيز أستراليا فيما    . هالركاب على علم بالمخاطر التي يواجهونها أثناء الرحلة أو التحكم في          يفترض أن يكون هؤالء ا    
التحقيقات على التسلسل الهرمي القائم على المخاطر، حيـث تحظـى عمليـات             المتعلقة ب التنظيمية و االجراءات  هذه  يخص  
فيمـا يخـص   اهتمـام  بـأكبر   ،السالمة الجويةفي مجال ا ارتفاع مستواهتوقع  بسبب ، الذين يدفعون أسعار التذاكر    الركاب

 نسبيا ولو أنها طوعية     بالغة الخطورة جوية   ةنشطأتم ممارسة   تحيثما  وخالفا لذلك،   . وموارد التحقيقات التنظيمية  االجراءات  
 االجراءاتمتعلقة ب  األولويات ال  تتراجع ات،الختباراإجراء  لألغراض الرياضية و  رحالت الجوية   األنشطة الترفيهية، وال  مثل  

  .التنظيمية وبالتحقيق في الحوادث

  حقائقالتحقيق الكامل والتحقيقات المحدودة لتقصي ال  ٢-٢
 فـي ورقـة العمـل       ٤-٥ت المقترح إدخالها على القاعدة القياسية       ب أستراليا عن تأييدها القوي للتعديال     تعر  ١-٢-٢

WP/3 .يمكن أن يكون مـن     ،  لسالمة في مجال ا    أو ال ينطوي عليها    على قيمة محدودة  إجراء تحقيق مفصل    ينطوي  حيثما  و
لتصبح بالصيغة التالية   )  أ ٤-٥ينبغي أيضا تعديل القاعدة القياسية      ومع ذلك،   . لتقصي الحقائق محدود  المناسب إجراء تحقيق    

علـى  و. ياسية الموجودةالقاعدة القأحكام   أي تحقيقيلبيلن وإال  " ذات الصلة  المتوفرةالمعلومات   كلجمع وتسجيل وتحليل    "
إن العوامل المـساهمة،    /تحديد األسباب " الصيغة التالية   )  ج ٤-٥، ينبغي أن تأخذ القاعدة القياسية       WP/8 ورقة العمل    أساس
  ".أمكن

   التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرةما يخصأولويات استراليا في  ٣-٢
 إلـى  والمـوارد خصيص موارد التحقيقات على إعطاء األولوية    تقوم السياسة العامة التي تتبعها أستراليا في ت         ١-٣-٢

ويتم تخصيص مـوارد  .  نوع العملية المعنيةمرجحة حسب، السالمة الجويةفيما يخص   قيمة محتملة أكبر    لها  الحوادث التي   
  :التالي لألولوياتالهرمي لتسلسل وفقا لالتحقيقات 
  ؛)إلزامية( بشأن الطائرات ٢٦المادة   -١
   الطائرات الكبيرة؛–نقل الركاب   -٢
  لصغيرة؛ الطائرات ا–نقل الركاب   -٣

  لعارضة على متن الطائرات الصغيرة؛النقل العام المنتظم والرحالت ا  - أ
   الجوية لألغراض اإلنسانية؛العمليات  - ب

  ؛)لالستمتاعوية  الجألغراضلمثال (والترفيهية ) افع سعر مقابل لهدما يأي ( التجارية الجويةالعمليات   -٤
  ؛التدريب على الطيران  -٥
  ؛)ا الجيولوجي في مجالةالدراسات االستقصائي األنباء وومثال مراسل(ركاب بمشاركة ال الجوية عملياتال  -٦
  : الجوية األخرىالرحالت  -٧

  ؛)نقل البضائعالزراعة، وألغراض مثال (غراض غير نقل الركاب  أللجوية اعملياتال  -أ 
  المسائل الشخصية؛/اصالنقل الخ  -ب 

  .إلجراء االختبارات/غراض الرياضةأل/بالغة الخطورةالترفيهية ألغراض لالجوية عمليات ال  -٨
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 تحديـد  إضافة جديدة تساعد الدول علـى   إعداد التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها في      شعبةينبغي أن تنظر      ٢-٣-٢
وذلـك  المبين أعـاله    بتطبيق النظام   قوعها  ق في الحوادث ومنع و     أستراليا شعبة التحقي   وتوصي.  التحقيقات مواردأولويات  

  .كنقطة بداية

   الخطرةةالواقعتعريف   ٤-٢
سلفا أن تعريـف واقعـة خطـرة يتـسم          إلى قاعدة قياسية تفترض      ١-١-٥ التوصية   رفع مستوى ية  إن عمل   ١-٤-٢

وبالتالي  ، تحت هذه الفئة   قعالتي ت و سالمة الجوية الالمتعلقة ب حوادث  بكل ثقة هذه ال   تحديد  من  الدول  تمكين   ل يكافالبالوضوح  
وال يـساعد   .  أمثلـة  سـرد  الخطرة من خـالل      وقائعزمة لتحديد ال  اإلرشادات الال ) ج(وتقدم اإلضافة   . ينبغي التحقيق فيها  

ى حوادث  كيف يمكن النظر إل   وعلى سبيل المثال،    .  الخطرة وقائع واألمثلة الواردة بشكل كاف على تحديد ال       تقريباالمصطلح  
ارتطام الطائرات بالمرتفعات وهي تحت الـسيطرة أمكـن تفاديـه          "و  " ها وشيكة تتطلب إجراء مناورة لتفادي     حاالت تصادم "

لإلنذار باالقتراب   النظام المعزز     أو نظام التنبيه بالحركة وتفادي التصادم    بمعدات  مجهزة  الطائرة المعنية   تكون   ماعند" بالكاد
  التي تتـضمن عمليـات  وقائع بما في ذلك ال    ،تقسيم حوادث انتهاك الفصل بين الطائرات     يا في    أسترال نظرتو . من األرض 

أو عمليـات  /إجراءات مقدمي خدمات الحركة الجوية والتي تشوب الجوية السالمة دت عيوب النقل الجوي المنتظم، التي حد 
تعريف  ، مع أنها ال تقع ضمن     لسالمة الجوية ان  أ التحقيق في هذه الحوادث إجراءات مهمة بش       اتُخذت في ضوء  و. الطائرات

    ). ج(ها حاليا اإلضافة سردمثلة التي تعة الخطرة أو ضمن األقاالو

فـي جوهرهـا   ) ج(االضافة  المحددة في    حوادثيجة، تهتم ال  في حين يركز تعريف الواقعة الخطرة على النت          ٢-٤-٢
هل تـشكل الحادثـة     "وتتمثل المسألة الرئيسية في     . بشكل كبير ابها  رك/أو طاقمها /الذي يهدد الطائرة و   الكبير  خطر  البزيادة  

ومـن أجـل تحقيـق      .  على مسألتي تحديد المخاطر والحد منهـا       السالمة الجوية وتقوم نظرية نظام إدارة      ". ؟خطرا كبيرا 
ضـرورة  ومـع  . ةيضا في تعريف الواقعة الخطرة وفي المواد اإلرشاديأاالتساق، ينبغي اعتماد مصطلحات إدارة المخاطر       

الخطرة التي تتطلب   للوقائع  ، ينبغي إعداد قائمة أكثر تحديدا        إلى درجة قاعدة قياسية     الخطرة وقائع التحقيق في ال   رفع مستوى 
 القائمة قد تتطلـب إعـادة       الحوادثوينبغي إيالء االهتمام أيضا إلى تعديل هذه القائمة بشكل منتظم ألن            . إجراء تحقيق فيها  

  .تقدم التكنولوجيانتيجة  إدراجها تتطلب ا الجديدة فربموادثالحتقييمها أما 

   المقترحاإلجراء  -٣
 :يرجى من االجتماع القيام بما يلي  ١-٣

  :لتصبح بالصيغة التالية)  أ٤-٥النظر في اقتراح أستراليا بتعديل القاعدة القياسية   ١-١-٣
  .واقعةالمعلومات ذات الصلة بالحادثة أو ال كلجمع وتسجيل وتحليل   )أ

  :لتصبح بالصيغة التالية)  ج٤-٥ستراليا بتعديل القاعدة القياسية النظر في اقتراح أ  ٢-١-٣
  . إن أمكن،العوامل المساهمة/تحديد األسباب  )ج

 : لتعكس مبادئ إدارة المخاطر وتأخذ الصيغة التاليةة الخطرةالواقع النظر في تعديل تعريف  ٣-١-٣

  . خطر كبيرتنطوي على تها إلى وقوع حادثة  واقعة تشير مالبسا ـواقعة خطرة
غـراض  التي تعتبر وقائع خطـرة أل     للحوادث  لتقديم قائمة نهائية    ) ج(االضافة  مسألة رفع مستوى    النظر في     ٤-١-٣

 .ا بأنه سيتم استعراضها بانتظاميضأ وينبغي أن تحدد هذه القائمة . ١٣في الملحق الوارد التحقيق 

 أولويات موارد التحقيقات، بالصيغة المفصلة فـي ورقـة   تحديدعامة التي تتبعها أستراليا للسياسة الاالنظر في    ٥-١-٣
  .١٣حق إرشادات إلدراجها كإضافة إلى الملالعمل هذه، ك

 ـ انتهـى ـ


