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  ةفنیالاللجنة 

  توحید المقاییس – السالمة  :٢٨رقم د البن

  ١ تطبیق نهج استباقي لضمان السالمة
 )االتحاد الروسي(ورقة مقدمة من 

  ي التنفیذ الموجز
تنفیذ  تتبعتقییم و  ةعلى ضرور ، ئراتالتحقیق في حوادث ووقائع الطا من الملحق الثالث عشر، ١٢-٦و  ١١-٦تنص التوصیتان 

نظام فعال لرصد تنفیذ  تحّول، البد أن یرة السالمةإداالتوصیات المتعلقة بالسالمة. وفي ضوء اعتماد المجلس للملحق التاسع عشر، 
ه الوثیقة بعض المقبول للسالمة. وتتناول هذ حددة المستوى المكفایأداة تضمن مدى طیران إلى الضمان سالمة خاصة بالتدابیر ال

   .المسائل المتعلقة بتحدید الُنهج المتبعة في رصد تنفیذ التدابیر الخاصة بضمان السالمة
إلضفاء الطابع الرسمي على التوصیات  ةموحدطریقة لتعجیل بإعداد واعتماد باتوصیة المجلس  الجمعیة العمومیة مدعوة إلى اإلجراء:

من  ١٢-٦و  ١١- ٦توصیتین منح صفة القاعدة القیاسیة إلى ال عناالیكاو  داخلء مناقشة ٕاجراوالتدابیر المتخذة في مجال السالمة و 
  .التحقیق في حوادث ووقائع الطائرات الثالث عشر، الملحق

األهداف 
  :االستراتیجیة

     .للسالمة ف االستراتیجيالهدترتبط ورقة العمل هذه ب

اآلثار 
  المالیة:

  .ینطبق ال

   التحقیق في حوادث ووقائع الطائرات ث عشر،الملحق الثال  المراجع:
  دلیل إدارة السالمة ،Doc 9859وثیقة ال

  )٢٠٠٨(، تقریر اجتماع شعبة التحقیق في الحوادث Doc 9914 الوثیقة
  ، إدارة السالمةالملحق التاسع عشر

   

                                                                 
  .النسخة الروسیة مقدمة من االتحاد الروسي ١
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 المقدمة  -١

بها حدد تالطریقة التي  ادث ووقائع الطائراتالتحقیق في حو  الملحق الثالث عشر،تنظم القواعد القیاسیة الواردة في   ١- ١
  .الذي ینبغي تحقیقه المستوى المقبول لفعالیة ضمان السالمة  ةالدول
قواعد قیاسیة بشأن تجمیع وتحلیل البیانات  رتاسع عشالملحق ال لتنظیم األنشطة المتعلقة بإدارة السالمة، یتضمنو   ٢- ١
وبالتالي، فإن نتائج تحلیل بیانات السالمة  .التحقیق في حوادث ووقائع الطائراتعشر، تي كانت ترد في السابق في الملحق الثالث ال
تحدید تساعد على ولیة بیانات أمؤخرا في إطار تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة الواردة في الملحق الثالث عشر ینبغي أن تصبح  مجّمعةال

  .لفعالیة ضمان السالمةالمقبول المستوى 
لى إة من النظم األخرى، باإلضافة قاعلى أهمیة استخدام البیانات المست )Doc 9859( لیل إدارة السالمةدشدد یو   ٣- ١

أقل خطورة. وفیما یخص الحصول  عواقبف البیانات المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات، حیث تسجل الوقائع التي تخلّ  ةقاعد
  على بیانات السالمة، تعتبر هذه النظم استباقیة.

للحصول على الالزمة حق الدولة عند اختیار الطرق واألدوات  Doc 9859الوثیقة الواردة في حكام األتقّید ال و   ٤- ١
 كفلتالضمانات التي خاصة بالالدنیا  شروطأنها ال تحدد الكما ن السالمة، البیانات اإلضافیة المطلوبة لتنفیذ وتشغیل نظم ضما

    مة.تحقیق المستوى المقبول المحدد لضمان السال
ع بیانات السالمة وتحلیلها. یجمنظم تداخل یانات مثابة بب تي وقعت بالفعلاألحداث ال صبحت، الحاالتوفي كل   ٥- ١

  .هاعواقبوال تختلف األحداث إال من حیث مدى خطورة 
 منحداث المبینة قواعد بیانات السالمة بخصوص األمن  مستقاةالمعلومات الجانب لى ذاته، وإ  وفي الوقت  ٦- ١

التركیز  عن") و "العامل" ("لماذا حدث")، یمكننا الحصول على المعلومات ؟"نوع الحدث" ("ماذا حدثخالل الرابط المنطقي 
 .") إلدارة السالمةفعالیتها؟مدى ") والنتائج ("ما العمل؟("

  إعداد واستخدام قواعد البیانات بشأن توصیات وتدابیر ضمان السالمة   - ٢
حوادث ووقائع الطائرات في المستقبل. ویتحقق وقوع حقیق وفقا للملحق الثالث عشر هو منع الهدف من إجراء ت  ١- ٢

تسجیل  إجراءاتالدول بأن تعتمد  الملحق الثالث عشریوصي السالمة. و بشأن توصیات ال صیاغةهذا الهدف، جزئیا، من خالل 
  .بغرض تتبعهاتنفیذ توصیات ضمان السالمة ورصدها ل التدابیر

إجراء  تتطلب والأقل خطورة تنطوي على عواقب  تيالتطبیق نهج مماثل على النتائج األخرى لألحداث  یمكنو   ٢- ٢
  .نظام إدارة ضمان السالمة فيُتستخدم حدوثها  المعلومات عن أسبابوٕان كانت تحقیق، 

دابیر المتخذة الدول إجراءات لتسجیل الت تخذبأن ت الملحق الثالث عشرمن  ١٢-٦و  ١١- ٦وتقترح التوصیتان   ٣- ٢
  .السالمةالمتعلقة بتوصیات الالمتخذة فیما یخص تنفیذ  تبع التدابیرتإجراءات  اتخاذلتنفیذ توصیات ضمان السالمة و 

ل تهدیدا مثتا ا أحداثاعتبارهالسالمة بالخاصة ببیانات ال، في نفس قواعد بصفة عامةل توصیات السالمة، سجّ تُ و   ٤- ٢
 حوادث الطائرات التي، في حاالتوقوع إلى تدابیر لمنع  ما بعدفیالمة. وتتحول هذه التوصیات للس اتهدید قد تمثلللسالمة أو 

  .السالمةالمتعلقة بتوصیات ال تي تتیحهاال تلك، قد تحدد اتجاهات تختلف عن شتى
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ت سامالبدراسة مختلف الظروف واللنتیجة هو السالمة بالمتعلقة توصیة العّد على أساس الذي یُ واإلجراء   ٥- ٢
 أخذجراء، ال یل من السالمة. وعند صیاغة هذا اإلالتي ینبغي أن تضمن تحقیق مستوى مقبو ا العواقب المتعلقة بهو 

التي جرت ة الدراسات بیضا تجر وأهذا اإلجراء بل اتخاذ دعا إلى الذي الحدث  ظروف ومالبساتفي االعتبار صصون المتخ
  .في هذه المجاالت أو المجاالت المشابهةسابقا 

الوقت ة بالسالمة. وفي السالمة نتیجة للدراسات الطموحة المتعلقاعتبار اإلجراء الخاص بوبناء علیه، ینبغي   ٦- ٢
 تخضع تلخیص وتحلیل تدابیر السالمة (الوثائق المتعلقة بها) نتائجالمحّصل علیها استنادًا إلى البیانات الموضوعیة ، فإن ذاته

النظام المعتمد الخاص بطار اإلألغراض واألهداف المحددة في ذي یتماشى مع اسالمة التبریر المستوى المقبول للل للتسجیل
  .لسالمة الطائرات

ه، قد نفس . وفي الوقتالخاصة بالسالمة تدابیرالتوصیات و الن عمن المعلومات وتوجد الیوم مصادر غزیرة   ٧- ٢
ن "نوع ، بیظروف معینة فيبط المنطقیة المطلوبة الرواعلى  في هذا الكم الهائل من المعلومات حصولیكون من الصعب ال

  .")مدى فعالیتها؟") والنتیجة المتوقعة إلدارة السالمة ("ما العمل؟جراء المطلوب ("الحدث" ("ماذا حدث")، واإل
بالتهدیدات المعروفة أو مع مراعاة مدى ارتباطها السالمة، اصة بالختدابیر التوصیات و المن شأن تلخیص و   ٨- ٢

تقییم موضوعي عن مدى إتاحة مستوى  إجراء، أن تساعد على وقوع هذه التهدیدات منعالسالمة المحددة لمتعلقة بة الالمحتمل
  .دارة السالمةیة نظم إمدى فعالمقبول من السالمة و 

كل ألحداث التي تشفقط بالنسبة لوالتحلیل الالحق  بالتسجیل الخاصةالطرق الموحدة اقُتِرحت في الوقت الراهن، و   ٩- ٢
أدوات ا ُتستخدم فیه، التي األخرى والنظماإلبالغ عن الحوادث والوقائع تهدیدا  للسالمة. وُتستخدم هذه الطرق ضمن نظام 

یات توصالإضفاء الطابع الرسمي على على نظام اإلبالغ عن الحوادث والوقائع  ساعدیبینما . و تصنیف متشابهة التنظیم
نوع الحدث وعوامل حادثة الطائرة (الواقعة). ترد بشكل مفصل على غرار ال حة لهذا الغرض السالمة، فإن الُنهج المتاالمتعلقة ب

  .ها وتنفیذهادالتدابیر التي تم إعدا سجیلمشكلة ت حلّ یساعد نظام اإلبالغ عن الحوادث والوقائع على  وال
اجتماع شعبة التحقیق في  خاللاألولى ة لمر لسألة وضع قاعدة بیانات خاصة بتوصیات السالمة موقد نوقشت   ١٠- ٢

، التي تقترح أن تضع االیكاو ٤/٢- ١. وبناء على نتائج هذا االجتماع، اعُتمدت التوصیة ١٩٩٩الحوادث ومنع وقوعها لعام 
  .حوادث الطائراتوقوع منع في الدول  بها نستعیقاعدة بیانات ت

التي  ٦/٦- ١التوصیة  ٢٠٠٨عها لعام اعتمد اجتماع شعبة التحقیق في الحوادث ومنع وقو وقت الحق، في و   ١١- ٢
بخصوص األدوات  ٦/٦- ١ن كیفیة تحدید وتجمیع وتتبع تنفیذ توصیات السالمة والتوصیة ع وجیهات بشأنتتضمن ت
  .المشتركة فیما یخص توصیات السالمة تصنیفاتوال
اجتماع من  تینحالمقتر  ٦/٥-١و  ٦/٥-١تنفیذ التوصیتین  معلومات عن التقدم المحرز فيي لیس ثمة أو   ١٢- ٢

كذلك دارة السالمة و األخذ في االعتبار الملحق الجدید المتعلق بإ. ومع ٢٠٠٨شعبة التحقیق في الحوادث ومنع وقوعها لعام 
على لیس فقط ضفاء الطابع الرسمي مثل في إعداد واعتماد طرق إلحدي المتالبد من إیجاد حل للتأهداف النهج االستباقي، 

  .الصددهذا على التدابیر التي ُأعّدت في  ضابل أیتوصیات السالمة 
  ستنتاجاتاال  - ٣
الدول المستوى المقبول لكفاءة ضمان السالمة الذي حدد بها تنظم أحكام الملحق التاسع عشر الطریقة التي ت  ١- ٣

نیا لتقدیم الد شروط، الذي ال یتضمن ال)Doc 9859( دلیل إدارة السالمةینبغي تحقیقه. ویشیر الملحق التاسع عشر إلى 
  .المستوى المقبول المحدد لضمان السالمة كفایةالضمانات التي تؤكد مدى 
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للسالمة حدد ة تنفیذها على كیفیة تحدید المستوى المقبول المفعالیالتدابیر الخاصة بضمان السالمة و  تركزو   ٢- ٣
  .اصحیح تحدیدا

بع تنفیذ توصیات السالمة، في ضوء اعتماد بعد المشكلة المقترنة بضمان القدرة على تحدید وتت ُتحلّ لم و   ٣- ٣
مشاكل كبیرة في تنفیذ األمر الذي قد تنجم عنه تتبع التهدیدات التي تستهدف السالمة، ، على غرار عملیة ت مشتركةتصنیفا
  .الملحق الجدید المتعلق بالسالمة شروط

  اإلجراءات  - ٤
  الجمعیة العمومیة مدعوة إلى القیام بما یلي:  ١- ٤

بكیفیة تحدید وتجمیع وتتبع تنفیذ یة تتعلق توجیهشأن مواد ب ٦/٥-١التدابیر المالئمة لتنفیذ التوصیة اتخاذ   أ)
مشتركة فیما یخص  إعداد أدوات وتصنیفات شأن، ب٦/٦- ١ ةضمان السالمة والتوصیبشأن التوصیات 

  ؛٢٠٠٨لعام  توصیات السالمة التي اعتمدها اجتماع شعبة التحقیق في الحوادث ومنع وقوعها
  ؛السالمةالخاصة بتدابیر التوصیات و الالتعجیل بإعداد واعتماد طریقة موحدة إلضفاء الطابع الرسمي على   ب)
التحقیق في حوادث  من الملحق الثالث عشر، ١١-٦توصیة تناول مسألة منح صفة القاعدة القیاسیة لل  ج)

خذة لتنفیذ توصیات السالمة، والتوصیة ، بخصوص اإلجراء المتعلق بتسجیل التدابیر المتووقائع الطائرات
بتنفیذ توصیات السالمة، مع مراعاة أحكام الملحق التاسع تتبع التدابیر المتعلقة ، بخصوص إجراء ١٢- ٦

  مستوى مقبول من ضمان السالمة.  حددعشر فیما یتعلق بالدول التي ت

  

  
  -انتهى  -

  
  

  


