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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  التنفيذيةلجنة لا

  حماية بعض التقارير المتعلقة بالحوادث والوقائع :من جدول األعمال ٢٧البند 

  اتحاد النقل الجوي الدوليوجهات نظر 
  )١، اإلياتااتحاد النقل الجوي الدوليوثيقة مقدمة من (

  الموجز التنفيذي
لتدفق الحر ويعتبر ا. الصناعة لتحسين السالمة التشغيليةفي حملة  اًحاسمعامالً في الحوادث  الفعال التحقيقال يزال 

لحوادث وسيلة في اتحقيقات التجريم وال يعتبر . اًحيوي موحماية تقاريرهللمحققين في الحوادث والوقائع للمعلومات 
  .فعالة لتحسين سالمة الطيران

  :ما يليتدعى الجمعية العمومية إلى : اإلجراء
 ؛المعلومات الواردة في ورقة العمل هذهاإلحاطة علماً ب  )أ
، A37-WP/66 الوثيقة في ينالوارد ٢/ ٢٧و ١/ ٢٧ ينلقرارفي االتعديالت المقترحة اعتماد استعراض و  )ب

  .وباءتذييلين ألف وال
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
 A37-WP/66 الوثيقة يرجى اإلطالع على

 A37-WP/66 الوثيقة يرجى اإلطالع على  اآلثار المالية

  والوثائق المشار إليها فيها A37-WP/66 ورقة عمل الجمعية العمومية رقم  :المراجع
  التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات — ١٣لملحق ا

  )٢٠٠٧سبتمبر  ٢٨ في(الصادرة عن الجمعية العمومية  السارية المفعول قراراتال، Doc 9902 الوثيقة

 المقدمة - ١

عائق كان وال يزال حتى اليوم من غير أن التحقيق في حوادث الطائرات وتدفق المعلومات ياتا االتعتقد  ١- ١
 موضوعيةتحضير التقارير الكما أن . من أجل تحسين السالمة التشغيلية ةالشاملالطيران صناعة حملة ال يتجزأ من  جزءاً

 .هي أدوات حيوية في عملية التحقيقوقائع الحوادث والوغير المعقدة بشأن 

                                                        
  .اللغاتجميع هذه الورقة ب )االياتا(الدولي اتحاد النقل الجوي  قدم  ١
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 المناقشة - ٢

أن  ١٣لحق المويوضح . التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات — وجمن اتفاقية شيكا ١٣الملحق ترد في  ١- ٢
ؤكد أنها تادث في المستقبل، ولكن األهم من ذلك الجوانب الرئيسية لمنع وقوع حوهي التحقيق الفعال وتبادل المعلومات 

وال يمكن ضمان التدفق الحر للمعلومات التي تساعد في تحديد سبب  ٢.خاضعة للعقابعلى ضرورة وجود بيئة غير  أيضاً
 التي تمالسالمة معلومات استُخدمت ولكن إذا . خاضعة للعقابمن خالل الحفاظ على بيئة غير  إالّ وقوع الحوادث والوقائع

 عائقاًيشكل ذلك أو المحاكمة، س/ألغراض التحقيق الجنائي ووقوع حادث أو واقعة في سير التحقيق أثناء الحصول عليها 
 .للحفاظ على معايير السالمةلضرورية ا ةوالمفتوح ةالصريحو ةالكامل أمام االتصاالت

 ٨- ٣٦القـرارين محل  نحاللذين يوال ٢٧/٢٣و ٢٧/١يكاو القـرارين اللذين اقترحتهما االا ـياتاالتؤيد  ٢- ٢
  .غير مالئمبشكل ومنع استخدامها بعض تقارير الحوادث والوقائع صراحة بأهمية حماية  انعترفيا مأنهبما ، ٩-٣٦و

وبشكل المجتمع الدولي للطيران، أن يعالجه ذلك، هناك جانب آخر لهذه المسألة يجب  على الرغم منو ٣- ٢
 لمالحقات الجنائية بعد حوادث الطائرات واستخدام المعلومات التي تمالبدء شبه المنهجي بااالتجاه المتزايد نحو خاص 

شركات لاإلدارة العليا ن التشغيليين وموظفيالضد دعاوى أخرى في تلك الحدوث وقائع جمعها لغرض التحقيق والوقاية من 
  ٤.الطيران

د أو في حاالت السلوك المتعممالئمة لقوية ليست إلى أن التحقيقات والمالحقات القضائية ا تنويهليس هناك  ٤- ٢
نظام التحقيق في الحوادث القواعد األساسية للعدالة حترم ولكن يجب أن ي. بل شركة طيران أو موظفيهاقانوني من قالغير 

  .ية واإلجراءات القانونية الواجبةعادال

ركات الطيران ومستشاريها شما قد يبرر اعتبار يكون هناك سفي مواجهة تنامي ظاهرة التجريم،  ٥- ٢
 علىمن المساعدة  بدالًو. أدنى حد ممكن إلىالتحقيقات في الحوادث فقط مع طيران ينبغي أن تتعاون الشركة أن القانونيين 

خطر هذا االتجاه  ويكمن .منذ البداية اًدفاعي اًصناعة سلوكالالجهات المشاركة في إتباع  إلىذلك يؤدي ستحسين السالمة، 
وسيؤدي . حد ممكن أدنى إلىأو فعل ذلك اإلدعاء عن التعاون الكامل مع المهمين الشهود في إمكانية امتناع  المتنامي
  .المستقبليةلى فقدان معلومات قيمة عن أسباب وقوع حادث وسبل تفادي الحوادث إلتعاون إلى ااالفتقار 

االتحاد األوروبي في هذا المجال في التي طرأت التطورات األخيرة على دراية بالدول األعضاء ستكون  ٦- ٢
هو خطوة وفي حين أن التنظيم . التحقيق والوقاية من الحوادث والوقائع في مجال الطيران المدني بشأنالمقترح تنظيم مع ال

 :معالجة عدد من القضايا الرئيسيةفي تفشل سن المسودات النهائية للنص يبدو أفي االتجاه الصحيح، 

في عدد من . يل قانوني في المراحل األولى من التحقيق في الحوادثالحق في الحصول على تمث ١-٦- ٢
أقوال الشهود في واإلجراءات الخاصة باستخدام على القانون الجنائي المحلي  ١٣أحكام الملحق تسود  الختصاصات، اال
دائماً وينبغي  المبكرة تمثيل قانوني مناسب في تلك المراحلمن الحصول على شهود وينبغي أن يتمكّن ال. الجنائية دعاوىال

  .محققإلى بأي تصريح  الئهمإدهذا الحق قبل إعالمهم بشأن 
يكون لها تأثير مباشر قد  وإالّ ،خاضعة للرقابة المعلومات للجمهور بطريقةنشر يجب . إبالغ المعلومات ٢-٦- ٢

 .عنيينوضار على الم

                                                        
  .١-٣، الفقرة ١٣الملحق   ٢
٣  A37-WP/66  المرفقان ألف وباء.  
  .الرجاء اإلطالع على التذييل ألف  ٤
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 أكثرتجريم حوادث الطيران الذي يزيد فيه السياق الحالي بأنه في  ،بكل احترامو تعتبر االياتا، ،ومع ذلك ٧- ٢
بحيث تتضمن أخذ القضايا المذكورة أعاله بعين االعتبار من قبل القرارات المقترحة يجب تعزيز  ،من أي وقت مضى

  .لسلطات القضائية للدولةا

 الخالصة - ٣

 في ينردالوا ٢٧/٢و ٢٧/١ ينرارـلقالجمعية العمومية لدراسة اإلضافـات التالية ل اـياتاالتدعو  ١- ٣
 :A37-WP/66 الوثيقـة 

...  

تحديد أسباب وقوع الحادث من أجل منع وقوع هو حادث طيران تحقيق في أن االعتبار األول في أي حسبان ال خذ فيمع األ
  ؛الطيران صناعة في مجال حوادث في المستقبل، وليس إعداد تحقيق جنائي ضد أصحاب المصلحة

  ؛أو وسيلة لتحسين سالمة الطيران فعاالً بأن تجريم التحقيق في حوادث الطيران ليس رادعاً االعترافو
  الجمعية العمومية

، بما يضمن )ه(واإلضافة  ١٢-٥، الفقرة ١٣امتثال سلطات التحقيق لديها ألحكام الملحق الدول على ضمان  تحث  - ١
وغير السابق ألوانه وتقديم التقارير وأنظمة جمع ومعالجة بيانات السالمة للكشف  ،بشأن السالمة التحقيقعدم تعرض عملية 

  .المباشر في اإلجراءات الجنائية هاالستخدامالمالئم 
...  

  ـ ىـانته ـ


