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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

   لبنود جدول األعمالمالحظات تفسيرية

  )ة العاماألمانةمقدمة من ورقة (

رض وجيز لطبيعة بنود جدول األعمال ونطاقهـا  ن أجل ع  مأعدت األمانة العامة المالحظات التفسيرية التالية         
  . أمكن إلى نوع اإلجراء الذي قد يتوقع من االجتماع اتخاذهيثماحواإلشارة 

  الملحق الثالث عشر:  ١الموضوع رقم 
إذا اقتـضت   القواعد والتوصيات الدولية الواردة فـي الملحـق الثالـث عـشر،             إعداد   النظر في الحاجة إلى   

موحد بسياسات االيكاو المـستمرة   بيان :وان الصادر بعن١٣-٣٦قرار الجمعية العمومية   إيالء االعتبار ل  مع  ،   ذلك الضرورة
 توفير قدر عال من االستقرار      ينص على أمور في جملتها      الذي   ،وممارساتها التي تخص المالحة الجوية على وجه التحديد       

ـ     .  في القواعد والتوصيات الدولية لتمكين الدول المتعاقدة من المحافظة على استقرار أنظمتها الوطنية             ع وقد ينظر فـي رف
  .وتسهيال للنظر في هذا الموضوع سيقسم إلى األجزاء التالية.   إلى مصاف القواعد القياسية القائمةالتوصيات بعض مرتبة 

  الفصل األول من الملحق الثالث عشر:  ١-١الموضوع 
حداث التي تقتصر فيها األضـرار علـى أعطـال          األحيث يشمل   ب" الحادث"سيجري النظر في تعديل تعريف      

  إضافة إلى ما إذا كان     ، واألحداث التي تشمل المركبات الجوية بدون قائد والفئات المقترنة بها          ،ت التوربينية الكبيرة  المحركا
وسـوف ينظـر   .   تعريـف الحـوادث  من" بندا مستثناً"األضرار التي تلحق بالطائرات نتيجة لفعل متعمد        باإلمكان اعتبار   

.   على أنه حـادث    طائرة ما فقدان  من تعريف الحادث فيما يتعلق بتصنيف       ) تماع أيضا في الحاجة إلى تعديل الحرف ج       الجا
  .السالمةوتوصيات تأمين ممثل المعتمد والواقعة الوسوف ينظر االجتماع في تعديل تعاريف أخرى مثل 

  الفصل الخامس من الملحق الثالث عشر:  ٢-١الموضوع 
  رةالوقائع الخطيفي التحقيق في الحوادث و: ١-٢-١الموضوع 

 من الملحق الثالث عشر الدول إلى أن تحقـق في ظروف الحوادث، بينما توصـي الفقـرة          ١-٥تدعو الفقرة   
وسوف ينظر االجتماع في أفضل السبل التي تمكـن الـدول مـن             .   الخطيرة الوقائع بأن تحقق الدول في ظروف       ١-١-٥

جتماع في الحاجة   السينظر ا من جهة أخرى،     و . توزيع مواردها في ضوء النص الراهن الخاص بالتحقيق في كل الحوادث          
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 المعلومات عن الوقـائع الخطيـرة   بضرورة زيادةإلى رفع التحقيق في الوقائع الخطيرة إلى مرتبة القاعدة القياسية، والتسليم  
  .الحوادثوقوع بما يزيد من بيانات السالمة المتاحة لمنع 

  استقالل التحقيق: ٢-٢-١الموضوع 
، وذلـك   إداريـة زيز النصوص المتعلقة باستقالل التحقيق عن أي إجراءات قضائية أو           النظر في ضرورة تع   

  . إلى مرتبة القاعدة القياسية١-٤-٥برفع مستوى التوصية 
 (FDR)استخدام المعلومات المستخرجة من مسجل بيانات الطيران : ٣-٢-١الموضوع 

الطيـران  بيانـات   ن عدم استخدام مسجالت     سينظر االجتماع في اإلجراءات التي قد تلزم في المستقبل لضما         
التشغيلية وأنشطة  ألنشطة  لألغراض أخرى غير التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها، وكذلك لضمان جمع البيانات الالزمة              

  .الصيانة
 مشاركة الدول في التحقيقات: ٤-٢-١الموضوع 

ذات المشاركة في التحقيقـات     ها  ودولة وصول  واقعةأو  حادث  ل تتعرضالتي  الطائرة  دولة مغادرة   ه قد ال يحق ل    بما أن 
وقـوع أو دولـة     المثل دولة   (وضع آخر منصوص عليه في الملحق الثالث عشر         هما  ي من أل فيها   يكون إال في الحاالت التي      الصلة
لمشاركة في ال حق آنفالدول المذكورة   ا لمنحنطاق أحكام الملحق الثالث عشر      وسيع   الحاجة إلى ت    مدى  سينظر االجتماع في   ،)المشغل

  . التحقيقات

  الفصل السابع من الملحق الثالث عشر: ٣-١الموضوع 

مازالت االيكاو تتلقى حتى اليوم تقارير عن الحوادث التي تقـع للطـائرات التـي تزيـد كتلتهـا القـصوى                     
 تبدأ االيكاو   وسوف ينظر االجتماع في خفض هذه الكتلة القصوى أو تعديل البند الخاص بها بحيث             .  رامغ كيلو ٢٢٥٠ على

  .كيلوجرام ٢٢٥٠  أو تقل عن القصوىتهاكتل تساوي التي (VLJ)في تلقي تقارير عن حوادث الطائرات النفاثة الخفيفة جدا 
  شكل التقرير الختامي المنصوص عليه في الملحق الثالث عشر: ٤-١الموضوع 

 التقريـر   صياغةفي  " وامل المساهمة الع"بعبارة  " األسباب"سيراعي االجتماع الحاجة إلى االستعاضة عن كلمة        
تركيز هذا التقريـر مـع مفـاهيم نظـم إدارة     محط  بحيث يتواءم    ،الختامي بالصيغة الواردة في مرفق الملحق الثالث عشر       

  .السالمة
  الوقائع الخطيرةعن اإلبالغ عن الحوادث و: ٥-١الموضوع 

التـي  ) أو الـدول  ( الثالث عشر الدولـة       من الملحق  ١-٤سينظر االجتماع في الحاجة إلى أن تتضمن الفقرة         
بـالحوادث  وقـوع  الخطيرة في قائمة الدول التي يتعين أن تبلغها دولـة   صاباتإبخسائر في األرواح أو     بها  ومواطن أصيب

  . من الملحق الثالث عشر٢٧-٥ مع الفقرة ١-٤ ستتواءم الفقرة وبذلك.  الوقائع الخطيرةبو
  التقرير الختامي:  ٦-١الموضوع 

 من الملحق الثالث عشر إلدراج جميع الدول التي شاركت          ٣-٦ظر االجتماع في الحاجة إلى تعديل الفقرة        سين
وبهذا الشكل تصبح قائمـة الـدول   .  في التحقيق في قائمة الدول التي تتلقى مشروع التقرير الختامي للحصول على تعليقاتها  

  .تمهيد الفقرة المعنية  معوائمةت م٣-٦المحددة في الفقرة 
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  السالمةتأمين توصيات : ١-٦-١الموضوع 

 في الملحق الثالث عشر إلدراج الحاجـة إلـى خـضوع            ٨-٦ سينظر االجتماع في الحاجة إلى تعديل الفقرة      
  . التحقيقتجري الدولة التي في التحقيق هيئةالسالمة الصادرة للرصد والمراقبة من جانب تأمين توصيات 

  السالمةتأمين توصيات  بشأن  المتخذةاإلجراءات: ٢-٦-١الموضوع 
 في الملحق الثالث عشر إلدراج حد زمني للـدول التـي          ١٠-٦ سينظر االجتماع في الحاجة إلى تعديل الفقرة      

.  تتلقى توصيات متعلقة بالسالمة تقدم في إطاره الرد األولي على اإلجراءات الوقائية المتخذة أو أسباب عدم اتخاذ إجراءات                  
  . نتيجة التوصيات المتعلقة بالسالمةالمتخذةهناك حاجة إلى إبالغ الدول األخرى أيضا باإلجراءات و

  إصدار التقارير الختامية: ٣-٦-١الموضوع 
 لتوضيح حاجة الدول إلـى الـسماح للجمهـور          ٦-٦ و ٥-٦تين  سينظر االجتماع في الحاجة إلى تعديل الفقر      

عالوة على ذلك وبغية السماح للدول المشتركة في التحقيـق بالحـصول            .  ر المؤقت باالطالع على التقرير الختامي والتقري    
 إلـى مرتبـة     ٦-٦مناسب، سينظر االجتماع في رفع مستوى التوصـية         ال الوقتمن التحقيقات في    مستمدة  على معلومات   
  .القاعدة القياسية

  بالملحق الثالث عشر) ه(اإلضافة : ٧-١الموضوع 
 يعد أمرا ضروريا لـضمان      االستعمالالسالمة من إساءة     المتعلقة ب  معلوماتال حماية    االجتماع بأن  إقرارا من 

سوف يستعرض تحليل مستوى تنفيذ     فمناسب،  الوقت ال  في    المالئمة استمرار توافرها بما يمكن من اتخاذ اإلجراءات الوقائية       
  .لوسائل الممكنة لزيادة امتثال الدول توصيات بشأن اوسيصدرملحق الثالث عشر بال) ه( وتطبيق اإلضافة ١٢-٥الفقرة 

  التطورات المستجدة في مسائل التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها:  ٢الموضوع رقم 
وسيطلب .  التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها     الصادرة بشأن    اإلرشاديةأحدث المواد   بسيحيط االجتماع علما    

حـوادث  فـي  تحقيقـات  الت قد وضعت لتستعين بها الـدول فـي     من االجتماع تأييد نص مذكرة تفاهم نموذجية جديدة كان        
بشأن " فريق الخبراء المعني بمسجالت الطيران     "اي أنجزه تالعمال  سيبلغ االجتماع باأل  كما  .  واستخدامها بالكامل ،  الطائرات

ت الـصورة   واألمور التـي تـشمل مـسجال   تشغيل الطائرات :  ذات الصلة في الملحق السادس     لألحكامالتعديالت المحتملة   
  . البياناتتفي الطائرات الصغيرة ومسجالت وصالومسجالت الطيران 

  اتقيقحتعاون الدول على إجراء الت: ٣الموضوع رقم 
بيان موحـد بـسياسات االيكـاو        الصادر بعنوان    ١٤-٣٥عمال بالتوصية النابعة من قرار الجمعية العمومية        

، تمنح بعض الدول الفرصة للدول األخرى التي تلـتمس  ة على وجه التحديدالمستمرة وأساليب العمل المتعلقة بالمالحة الجوي 
 وتحسين خبرتها فـي   تطويرمن أجلالتحقيق لحضور التحقيق في حوادث الطائرات الكبيرة،   مجال  الحصول على خبرة في     

معلومات والخبـرة فـي      التدريبية في الدول، شملت تبادل ال      الدوراتوبالتوازي مع هذا عقدت االيكاو بعض       .  هذا المجال 
.   في الدول بسبب مصاعب مالية     الدورات عقد هذه     اضطرت إلى وقف    االيكاو غير أن .  مسائل منع الحوادث والتحقيق فيها    

  . من الدولة من جديد بمساعدالدوراتوسينظر االجتماع في الحاجة إلى تنظيم هذه 
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  إدارة بيانات السالمة وعرضها:  ٤الموضوع رقم 
وسوف ينظر االجتماع في    .   المتباينة على ما يبدو لتحليل وعرض بيانات السالمة        الطرقدد من   يوجد حاليا ع  

 بيانات السالمة شروحا واضحة لعينات البيانات واالستفـسارات  المنشورات عنضرورة إخطار الدول بأن تصدر مع جميع     
  .تفاديا إلساءة تفسير بيانات السالمة

  إجراء التحقيق:  ٥الموضوع رقم 
 ممـا قـد     ، الحطام التحكم في تمتع السلطات القضائية في أثناء التحقيق في الحوادث في بعض الدول بسلطة             ت

 منفـذة وموثقـة إلجـراء        بعض الدول هيئة تحقيق مستقلة أو إجراءات مالئمة        ليس لدى و.   أو يقيده  يؤخر إجراء التحقيق  
التـي يتعـين   االيكاو بشأن اإلجـراءات   إلىالمشورة ديم  المسائل سالفة الذكر بغرض تق    وسوف يناقش االجتماع    .  تحقيقات
  .اتخاذها

  على التحقيق في الحوادث والوقائعاإلقليمي التعاون :  ٦الموضوع رقم 
تبادر دول  عادة ما   بالنسبة للتحقيق في الحوادث الكبيرة التي تقع في دول ليست لديها الموارد الكافية للتحقيق،               

 القـدرة علـى   إلـى  أيضا تفتقرولكن بعض الدول .  الوقوعدولة إلى تقديم المساعدة إلى ) صنعمثل دولة الم(أخرى مهتمة  
إلجراء التحقيـق   إقليمية  ولذلك سوف يناقش االجتماع تشكيل هيئات تحقيق        .  التحقيق في الحوادث، طفيفة كانت أو خطيرة      

  .نيابة عن الدول المشاركة

   تدقيقلااليكاو لات عملي تكشفهاسد الثغرات التي :  ٧الموضوع رقم 

كشفها برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية في         يسيعرض على االجتماع موجز للثغرات التي       
 .مجال التحقيق في الحوادث والوقائع وسوف يناقش االجتماع االستراتيجيات التصحيحية

 ى ـــ انته


