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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

 ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
 النهائيتقرير ال  :٦-١

 اجراءات السالمة وتوصياتها

  )أستراليامقدمة من ورقة (

  الموجز
لرصد في الحوادث    ة التحقيق  سلط موجهة الى ض دعم توصية جديدة     أعدت هذه الورقة بغر   
ذلـك  إلى جانـب    الورقة  هذه  وتقترح  . من توصيات في مجال السالمة    مدى تنفيذ ما يصدر     

  . مر في رصد إجراءات السالمة بشكل أعالنظ
  .٣رد اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة ي

 المقدمة  -١

 مـن   ٩-٦ و   ٨-٦ القياسـيتين     بعد القاعـدتين   ١٠-٦جديدة هي    إدراج توصية    WP/11ورقة العمل   تقترح    ١-١
مـا يـتم   التحقيق رصـد  هذا القائمة بة التحقيق للدول سلطبحيث تتولى الطائرات  التحقيق في حوادث ووقائع  – ١٣ الملحق

  رسميا توصيات تتعلق بالـسالمة     صدرتا على هذا االقتراح حيثما تكون قد        يسترالوتوافق أ . داره من توصيات السالمة   صإ
بيد أن  ). WP/12 ورقة العمل ( يوما   ٩٠مدتها   حاليا   ١٠-٦القاعدة القياسية   على  للرد  منية  زضافة مهلة    إ كما أنها تؤيد فكرة   

 .فضل الخياراتلمتعلقة بالسالمة ال تشكل دائما أ الرسمية االتوصياتأن شدد على  تأستراليا

حـل كـل    السالمة للتعجيـل ب    المعنية على اتخاذ إجراءات      سلطةإلى تشجيع ال  قدر اإلمكان،    ،تسعى أستراليا   ٢-١
ومـن مزايـا ذلـك،    .  حاجة إلى إصدار توصيات رسميةماثناء التحقيق دون يشوب السالمة أ  أي قصور   معالجة  مسائل أو   ال

 وإذا. سميةصدار توصيات ر  ا قد يكون عليه الحال لو انتظرت إ       سرع مم المعنية من اتخاذ إجراءات للسالمة أ      سلطة ال نتمكي
وقـت  ا مقـصرة  اعتبارهعوضا عن النهائي  في التقرير سلطة يمكن اإلشادة بتلك ال،المتخذة مناسبةجراءات السالمة  كانت إ 

إصـدار  لـى   إتظل هناك بطبيعة الحال حاجـة       ربما  و. جراءات السالمة ما قد يدفعها إلى معارضة إ     م ،صدار ذلك التقرير  إ
 .)دوليستوى العلى الم رصدالجراءات واإلاقتضى األمر اتخاذ أي في حال (توصية رسمية 

إضـافية   إدراج توصية    ، الجديدة المقترحة  ١٠-٦ القاعدة القياسية    إطاريضا من المستصوب، في     وقد يكون أ    ٣-١
ن الـصياغة  وتـرى أسـتراليا أ  . بدال من إصدار توصيات رسميةجراءات للسالمة بشكل استباقي تشجع الدول على اتخاذ إ    
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ومـع  . "سلطات المختـصة توصي ال"عم عبارة ما فسرنا بشكل أذا ذلك ال سيما إل دون  ال تحو٨-٦الحالية للقاعدة القياسية  
ـُلزم إمرإذا لم يتم االتفاق بشأن هذا األذلك،   .فة توصية جديدة في الفصل السادسضا، قد ي

 المناقشة  -٢

 رسـمي  فيما إذا كان من شأن إصدار توصيات للسالمة بشكلن تنظر وادث أ ة التي تحقق في الح    سلطللينبغي    ١-٢
 والمؤسـسات   ويتمثل النهج المفضل في تعريـف األشـخاص       . جراءات السالمة في الوقت المناسب    أن يشجع على اتخاذ إ    

يـث  جراءات للسالمة بشكل اسـتباقي بح  ا على اتخاذ إ   يعه بالسالمة وتشج  المتصلة خطر محدد بالمسائل     إدارة عن   ةالمسؤول
ستخدم لوصف ما تقوم به المؤسـسات     ي  عام مصطلحجراءات السالمة   وإ. تنفي الحاجة إلى إصدار توصيات للسالمة رسميا      

منع والتي تهدد السالمة مخاطر ال أي قصور بغرض الحد من  معالجة   لمعالجة المسائل ذات الصلة بالسالمة أو ل       شخاصواأل
  .وقوع حوادث ووقائع في المستقبل

 مـن   ١-٣القاعـدة القياسـية     روح  صدار توصيات السالمة ال يتوافـق دائمـا مـع           ء األفضلية إل  إن إعطا   ٢-٢
 و واقعة هـو منـع وقـوع   حادثة أ الوحيد من التحقيق في      هدفال"ن  ن هذه القاعدة القياسية تنص على أ      أحيث   ،١٣ الملحق

صدار توصيات للـسالمة رسـميا      قد يؤدي إ  و".  المسؤولية  اللوم أو  زيعتوالهدف من هذا النشاط     ، وليس   الحوادث والوقائع 
جـراءات الـسالمة   لى تأخير أو معارضـة إ    إو  أمعين  " قصور"لى  إشارة  ه إ لى تفسير ذلك بأن   إصناعة الطيران والجمهور    ب

 . أو المستصوبةالضرورية

من خـالل التوصـية باتخـاذ إجـراءات     (لسالمة  با المتصلةالمسائل  على  المؤسسة   وأ شخاصاألإطالع  ن  إ  ٣-٢
جراءات مناسبة فـي مجـال     تقرير عما اتخذ من إ     عداد ثم إ  ،) رسميا توصيات للسالمة  لسالمة دون االضطرار إلى إصدار    ل

 هـذا  وفي حـال اعتمـاد  . مسائل السالمةالسالمة، يتيح الفرصة إلبراز مدى تحمل صناعة الطيران مسؤوليتها في معالجة    
ن لى التعـاو إكثر  من استنتاجات في حقها وقد تميل أليهد يتم التوصل إعة ما قو واقاألطراف في حادثة أقد ال تخشى   ،  النهج

 في الحـوادث، فـإن هـذه      التحقيق سلطة واقعة مع    أوثة  دطراف في حا  وإذا ما تعاونت األ   . بشكل كامل في عملية التحقيق    
 .منع حوادث ووقائع في المستقبلالعملية قد تحقق الغرض المتمثل في 

  جراء المقترحاإل  -٣
 :يرجى من االجتماع القيام بما يلي في ضوء المناقشة أعاله  ١-٣

 القاعـدة   ددراجها بع إ) AIG/08-WP/11ورقة العمل   (العامة   التي تقترح األمانة  تنقيح التوصية الجديدة      )أ(
 الرسـمية فـي     اتجراءات السالمة والتوصي   كل من إ    بحيث تغطي هذه القاعدة القياسية     ٩-٦ القياسية

 :صدارها ورصد ومراقبة تنفيذهاقيق في الدولة القائمة به إة التحسلطي تتولى مجال السالمة الت

 تتخذ تدابير لرصد    أنإجراءات للسالمة   خرى توصي ب  لة القائمة بالتحقيق أو أي دولة أ      ينبغي للدو "
 ". جراءات المتخذة لمعالجة الوضع اإلما يحرز من تقدم بخصوص

 الموصـى  مةإجراءات الـسال "يأخذ الصيغة التالية   ل ٨-٦ القياسية   يرد قبل القاعدة  الذي  العنوان  تعديل    )ب(
  ."بها

  ـ انتهـى ـ


