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 الفنيةاللجنة 

   المسائل األخرى التي ستنظر فيها اللجنة الفنية   :من جدول األعمال ٤٦ رقم البند

  سالمةعن التحقيق في الحوادث وتنفيذ توصيات ال الختامياق التعليقات بالتقرير رفإ
  )جمهورية كوريامن  دمةمقورقة (

  الموجز التنفيذي
نسخة  أن ترسلحوادث الطائرات، في  ختامي بشأن التحقيقمال مشروع تقرير تعند اكيتعين على الدولة القائمة بالتحقيق 

التقرير من تقديم تعليقاتهم بشأن مشروع  اإلى الدول المعنية والمشغل ذي الصلة لتمكينهم الختاميمن مشروع التقرير 
التقرير مشروع يتعين عليها إما تعديل تعليقات األطراف المعنية، لبالتحقيق الدولة التي تقوم  استالموفي حالة . الختامي
بأنه دليل ر قد يفس التقرير الختاميالتعليقات ببيد أن إرفاق . اتقبل بهإذا لم ، التقرير الختاميالتعليقات بإرفاق  أو الختامي

 خالف مرتبطةوإذا ما كانت أسباب هذا ال. عنيةالفات هامة بين الدولة القائمة بالتحقيق واألطراف األجنبية المعلى وجود خ
مثل أفضل الحلول التقرير الختامي لن ياق التعليقات غير المقبولة برف، خاصة السالمة، فإن إلنتائج التحقيق بالجوانب الفنية
حوادث في  التحقيقمعلقة لدى  وال ينبغي أن تبقى المسائل المرتبطة بالسالمة وغير المتفق عليها .لصالح السالمة

  .الطائرات
وفي  ،توجد تدابير متفق عليها دوليا لكي تتخذها الدولة القائمة بالتحقيق ضد األطراف األجنبية المعنية ال، ذلكوعالوة على 

التقرير بعد إصدار توصيات السالمة المقترحة في التدابير الوقائية دون سبب وجيه األطراف األجنبية المعنية لم تتخذ حالة 
توصيات السالمة بجدية والعمل على إلى أن ينظر وينبغي . جدوى عديمة، تصبح توصيات السالمة آنذاكو. الختامي
  .تنفيذها

على سبيل األولوية، في الحوادث، ينبغي  عمليات التحقيق الدروس المستفادة مناستنادا إلى لتحسين سالمة الطيران و
  .آليات جديدة تهدف إلى حل المشاكل المذكورة أعالهدراسة وتطوير 
  :الجمعية العمومية القيام بما يلي منيرجى : اإلجراء المطلوب

 الواردة في هذه الورقة؛استعراض المسائل   ) أ
 بالخالف حولتعلقة آليات جديدة تهدف إلى حل المسائل المضع وب ، على سبيل األولوية،اليكاوقيام االموافقة على   ) ب

  .وتنفيذ توصيات السالمة التقرير الختامي

األهداف 
  :اإلستراتيجية

ن طريق توفير آليات جديدة للدول لحل الخالفات ع F و E يناالستراتيجي ينورقة العمل هذه بالهدف بطترت
  .في الحوادث ولتعزيز تنفيذ توصيات السالمة تقارير التحقيق بشأن

  .وجدتال   :اآلثار المالية
  Annex 13 – Aircraft Accident and Incident Investigation  :المراجع
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 ةمقدمال -١

أن وينبغي في حوادث الطائرات، بما في ذلك االستنتاجات، سليمة وعادلة  نتائج التحقيق أن تكونينبغي  ١-١
في تلك التوصيات بجدية  النظرينبغي ة وبالتالي، مماثلتكون توصيات السالمة الواردة فيها كافية تماما لمنع تكرار حوادث 

  .التقرير الختاميفي  زاك أي تحيولن يكون هن. من قبل جميع األطراف المعنية تنفيذهاو

  -  ١٣، من الملحق بالتحقيقائمة الدولة القمسؤولية ، في قسم ٣- ٦وللوفاء بهذا الغرض، تنص الفقرة  ٢-١
تفاقية شيكاغو على أنه ينبغي للدولة التي تقوم بالتحقيق إرسال نسخة من مشروع ال التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات

إلى الدولة التي أجرت التحقيق ودولة السجل ودولة المشغل ودولة التصميم ودولة المصنع وأي دولة  التقرير الختامي
 .الهامة والموثقة بشأن التقرير في أقرب وقت ممكنشاركت في التحقيق مع توجيه الدعوة إليها إلبداء تعليقاتها 

تعليقات في غضون ستين يوما من الدولة القائمة بالتحقيق استلمت إذا ما  هوتنص نفس الفقرة أيضا على أن ٣-١
 اقرفليتضمن جوهر التعليقات المستلمة أو إ التقرير الختامياإلحالة، فسيتعين على الدولة إما تعديل مشروع كتاب تاريخ 

لدولة القائمة بالتحقيق أي وإذا لم تتلق ا. إذا ما رغبت الدولة التي قدمت التعليقات في ذلك التقرير الختاميالتعليقات ب هذه
من  ٤- ٦وفقا للفقرة  التقرير الختاميإحالة، يتعين عليها إصدار  كتابتعليقات في غضون ستين يوما من تاريخ أول 

 .على تمديد هذه الفترة الدول المعنيةاتفقت ، إال إذا ١٣الملحق 

الجوانب على  تقتصر التقرير الختاميتبين المالحظة الثانية من نفس الفقرة أن التعليقات الواجب إلحاقها ب ٤-١
 .اي لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأنهتالو الختاميالمحددة للتقرير غير الصياغية الفنية 

، عن طريق دولة ، يوصى أن تقوم الدولة القائمة بالتحقيق١٣من الملحق  ٢- ٣-٦و ١-٣- ٦وفي الفقرتين  ٥-١
الصنع إلى ودولة  التصميم ةعن طريق دولونسخة أخرى إلى المشغل  التقرير الختاميبإرسال نسخة من مشروع المشغل، 

التقرير من تقديم تعليقات على مشروع  التمكينهمها ائي لالطائرة والتجميع النه طرازتصميم المسؤولة عن ؤسسات الم
 .الختامي

بأنه  مةمسؤولية الدولة التي تتلقى أو تصدر توصيات السالفي قسم  ١٣من الملحق  ١٠-٦تصف الفقرة  ٦-١
 ،اإلحالة كتابيوما من تاريخ  ٩٠في غضون  ة،ترحالمقتوصيات السالمة إخطار الدولة  قىعلى الدولة التي تتل يجب

  .تدابيرإلى عدم اتخاذ أي  عتأو األسباب التي دهي قيد البحث أو التي  التي اتخذتبالتدابير الوقائية 

 المناقشة -٢

  التقرير الختامياق التعليقات برفإ ١-٢

في التحقيق في حوادث أفضل النتائج التي تبذلها الدولة القائمة بالتحقيق للتوصل إلى رغم كل الجهود  ١- ١-٢
إلى اتفاق ، ١٣أثناء التنسيق بشأن مشروع التقرير الختامي كما هو مطلوب في أحكام الملحق قد ال يتم التوصل  الطائرات،

بين  ،السالمةعتزم إصداره من توصيات خاصة بما يلاالستنتاجات أو  وأيل نتائج التحل وأمتبادل بشأن المعلومات الوقائعية 
 ؛والدولة التي شاركت في التحقيق ؛ودولة الصنع ؛ميصمتودولة ال ؛ودولة المشغل ؛ودولة السجل ؛الدولة القائمة بالتحقيق

  .النهائي للطائرة جميعات المسؤولة عن تصميم الطراز أو التؤسسوالم ؛والمشغل

بسيطة وغير هامة بطبيعتها، فقد يتم تكييفها بسهولة بواسطة المسائل المذكورة في التعليقات وإذا كانت  ٢- ١-٢
 لحساسةاعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الطبيعة إال أنه في حالة فشل التنسيق و. التنسيق المتبادل بين األطراف المعنية

 .١٣وفقا ألحكام الملحق  رير الختاميالتقاق تعليقات األطراف األخرى برفللتعليقات، فالحل الوحيد هو إ
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ة لذلك، جينت ،لألطراف األخرى تعليقات رفاقإبين األطراف المعنية و التقرير الختاميولكن الخالف بشأن  ٣- ١-٢
نوعية نتائج التحقيق، كون ي فإحدى هذه الحاالت  تتمثلو. مختلفةو متعددة طرقب ،في بعض الحاالت ،بالتقرير قد يفسر

إلى درجة تجعلها غير معقولة وغير مقبولة ضعيفة توصيات السالمة المزمع عرضها من جزاء األأو /خاصة االستنتاجات و
 ؛أو التقنيات غير الناضجة مؤهلين؛من المحققين ال يكافالعدد غير الوقد ينتج هذا النوع من المشاكل بسبب . لصالح السالمة

. الخبرة في مجال التحقيق، إلى غير ذلك عدم توفرأو  غرضة؛الم وأأو اآلراء المتحيزة ؛ التحقيق غير السليمة أو إجراءات
 .المسائل مع مسائل غير فنية بما في ذلك أسباب سياسية أو مصالح األطراف المعنيةتتمثل الحالة األخرى في تداخل و

 النظرينبغي ، فإنه ة، خاصة مسألة السالمالتحقيق في ب الخالف مرتبطة بالجوانب التقنيةأسبادامت وما  ٤- ١-٢
، رمتهالدولي بالطيران مجتمع  جانب أوساطاألطراف المعنية فحسب بل أيضا من جانب في هذه المسألة بعناية ليس من 

حدد أو أن يحسم في األسباب الحقيقية للحادث ونتيجة لذلك قد ال تكون توصيات السالمة ال يمكن أن ي الرديءن التحقيق أل
  .الصحيح تجاهسائرة في االالتي تتمخض عنه 

اق رفأي إ ،١٣إن اإلجراء الوحيد المطلوب اتخاذه في الملحق فأعاله، الواردة  ٤- ١- ٢لفقرة وبالنسبة ل ٥- ١-٢
من حيث ينبغي ال و. الحوادث وقوع ، لن يكون أفضل حل لمنع تكرارالختاميالتقرير ية األخرى بنتعليقات األطراف المع

  .بين الدولة التي تقوم بالتحقيق واألطراف المعنية األخرى ،على األقل ،خالف من الناحية الفنيةن يحدث أالمبدأ 

السياسية أو عتبارات سائل أخرى مثل االع مأسباب الخالف متداخلت ولكن في حالة ما إذا  ٦- ١-٢
حال  التقرير الختاميباألطراف المعنية األخرى  مناق التعليقات الواردة طراف المعنية األخرى، فقد يكون إرفاأل  مصالح
  .مالئما

  تنفيذ توصيات السالمة ٢-٢

والمشغل أو المنظمات المسؤولة عن الدول المعنية األخرى وإذا لم تتخذ توصيات السالمة، بالنسبة لو ١- ٢-٢
في المقترحة التدابير الوقائية المالئمة التقرير الختامي،  دورص، بعد النهائي ألجزاء الطائرة تصميم الطراز أو التجميع

لدولة القائمة بالتحقيق في حق ا تتخذها نه ال توجد إجراءات متفق عليها دوليافإدون سبب وجيه،  ،توصيات السالمة
هدف إصدار لح وضوبهو أمر مناف ة عديمة الجدوى و، تصبح توصيات السالموفي هذه الحالة. األطراف األجنبية المعنية

  .اتخاذ إجراءات وقائية ربع حوادث مشابهة وقوع منع تكراريكمن الغرض منها في توصيات السالمة التي 

 االستنتاجات -٣

اق رفالتي تتطلب إو ١٣ملحق لل أعاله، فإن األحكام الحالية ٥- ١- ٢و ٤-١- ٢كما ورد ذلك في الفقرتين  ١-٣
ات المسؤولة عن تصميم الطراز أو التجميع ؤسسالمشغل أو الم وأمن الدول األخرى، المقدمة التعليقات غير المقبولة فقط 

المسائل غير المتفق أن تبقى ينبغي وال . سالمة الطيرانلخدمة ، تصبح غير كافية التقرير الختاميالنهائي ألجزاء الطائرة ب
  .التحقيق في حوادث الطائراتمعلقة لدى ذات الطبيعة الفنية، خاصة المرتبطة بالسالمة وعليها 

من قبل األطراف  ،أعاله ١-٢- ٢في الفقرة  درو ماحسبجزئيا  نفّذتتوصيات السالمة أو  تنفذوإذا لم  ٢-٣
تنفيذ توصيات وينبغي . اهفرض تنفيذللدولة القائمة بالتحقيق أمام احل آخر  ال يوجدالمعنية دون أسباب وجيهة، فإنه 

 .من أجل تحقيق سالمة الطيرانتنفيذا دقيقا السالمة 
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من عمليات التحقيق في حوادث الطائرات، باالستفادة من العبر المستخلصة ولتحسين سالمة الطيران  ٣-٣
نبغي النظر يالتي وأعاله  ٢- ٣و ١-٣ينبغي دراسة اآلليات الجديدة التي تهدف إلى حل المشاكل الوارد ذكرها في الفقرتين 

  .ولوية تحت رعاية االيكاوعلى سبيل األفيها وتطويرها 

  — انتهى —


