
  

  منظمة الطيران المدني الدولي

  ورقة عمل

AIG/08-WP/3 
25/6/08 

 

   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 
 

 ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
 ١٣الفصل الخامس من الملحق   :٢-١

 التحقيق في الحوادث والوقائع الخطيرة

  )األمانة العامةمقدمة من ورقة (

  الموجز
 من زاوية الموارد الالزمة المخصصة في الحوادث تناقش هذه الورقة عمليات التحقيق

لها، باإلضافة إلى الحاجة إلى التحقيق في جميع الوقائع الخطيرة بهدف الحصول على 
  .المزيد من المعلومات عن السالمة

  .٣رد اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة ي

 المقدمة - ١

الدول إلى  تدعو ي حوادث ووقائع الطائراتالتحقيق ف — ١٣ من الملحق ١-٥ الفقرة من المعروف أن ١- ١
وتخصص بعض الدول الكثير من الموارد للتحقيق في جميع الحوادث، بينما يعد .  فتح باب التحقيق في ظروف الحوادث

 .١٣ في الملحق عامةالتحقيق في الوقائع الخطيرة من المسائل الموصى بها 

 المناقشة - ٢

 ادثوالحالتحقيق في  ١- ٢

  في منع تكرارمؤكدة، ولها قيمة ١٣ي الحوادث قاعدة قديمة للغاية في الملحق عملية التحقيق فإن  ١-١- ٢
وهناك توافق في اآلراء في صناعة الطيران على الحاجة إلى هذه .  تحقق تقدم كبير في السالمة بفضلهاقد ، ووقوعها

  منعادث وأنه كان يتعذرالتحقيقات وعلى مدى فائدتها وأن الجمهور بصفة عامة له الحق في معرفة سبب وقوع الحو
 .وقوعها

 لما سبقومن ناحية أخرى، من المعروف أن الكثير من الحوادث التي تقع للطائرات الخفيفة هي تكرار  ٢-١- ٢
ن الفوائد والدروس المكتسبة من خالل هذه التحقيقات قد ال إوبالتالي، ف.  والعوامل المسببة فيها شبيهة بالحوادث السابقة

لمخصصة لها والتي كان من الممكن استخدامها في أنواع أخرى من التحقيقات مثل التحقيق في الوقائع تبرر دائما الموارد ا
 .العمليات التجاريةإطار الخطيرة في 
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 قد وقع فيها حادثكون اليالتي العديدة في الحاالت يكفي  أن التحقيق في شكل تقصي الحقائق ويعتبر ٣-١- ٢
 الىقترح اضافة بعض العناصر ، يولهذا الغرض.   تودي بحياة األشخاص خفيفة وعندما ال تكون هناك اصاباتلطائرة

 طة التي تقوم بالتحقيق في الحادثويهدف النص المقترح إلى اعطاء السل.  ١٣ في الملحق ٤-٥الجزء األخير من الفقرة 
 .هابعض المرونة لتعديل نطاق عملية التحقيق من حيث دروس السالمة التي يتوقع استخالصها من

 التحقيق في الوقائع الخطيرة ٢- ٢

وصفه في اقليم احدى الدول، تكون عملية بباستثناء الحاالت التي يتعذر فيها تحديد مكان الواقعة الخطيرة  ١-٢- ٢
غير أن تعريف الواقعة الخطيرة هو الواقعة التي تنطوي على ظروف تبين أن .  ١٣التحقيق مجرد توصية في الملحق 

ومن منظور .   يكمن في النتيجة وحدهاحادث الفرق بين الواقعة الخطيرة وال، فإن األمروفي واقع.  قعيحادث ما كاد أن 
 .حادثمنع وقوع الحوادث، ينبغي أن يكون هناك نفس درجة التركيز على الواقعة الخطيرة مثل ال

 EC/94/56 دولة قد اعتمد القاعدة رقم ٢٧وتجدر االشارة إلى أن مجلس االتحاد األوروبي الذي يمثل  ٢-٢- ٢
 .تحقيق في الوقائع الخطيرةال التي تنص في المادة الرابعة منها على عدة أشياء منها وجوب ٢١/١١/١٩٩٤المؤرخة 

ترح تكليف الدول بالتحقيق في الوقائع الخطيرة عن منع وقوع الحوادث، يقُل أكثر نشاطا نهجوبهدف اعتماد  ٣-٢- ٢
، يعتبر أن التحقيق في الوقائع ولهذا الغرض.  سيةقيا إلى مستوى قاعدة ١٣ملحق  في ال١-١-٥طريق رفع التوصية 

قترح أيضا أن تكون وبالتالي ي.  تجاريةالخطيرة سيحقق فوائد كبيرة بالنسبة للسالمة عندما تكون الطائرة تعمل في عمليات 
 مما يجعل ا كيلوجرام٢٢٥٠قياسية أكثر من ى قاعدة  بعد رفعها إلى مستو١- ١-٥ القصوى في الفقرة كتلة االقالع

 .التحقيقات تسري على الطائرات الكبيرة

ومن المعروف أن بعض الوقائع الخطيرة تحدث أحيانا في دولة أو فوقها عندما ال تكون هذه الدولة طرفا  ٤-٢- ٢
وفي مثل هذه الحالة، من األفضل .  بأي شكل آخر في الرحلة من حيث قواعد تشغيلها أو قواعد صالحية الطائرة للطيران

 أو دولة دولة السجل إلى  الحادث الخطيراية العملية بالنسبة لهذه الدولة أن تفوض عملية إجراء التحقيق في هذمن الناح
 .١-١-٥وفي هذا الصدد، يقترح اضافة مالحظة في الفقرة .  المشغل على سبيل المثال

  المقترحاالجراء  - ٣
 :ما يليتضمن ت في المرفق والتي الواردةيرجى من االجتماع النظر في التعديالت  ١- ٣

 كيلوجرام ٢٢٥٠رفع التوصية المرتبطة بالتحقيق في الوقائع الخطيرة للطائرات التي تتجاوز كتلتها   )أ 
 لتصبح قاعدة قياسية؛

 ؛١-١- ٥اضافة مالحظة في الفقرة   )ب 

 بتعديل نطاق التحقيق فيما ي الحادث للسماح للسلطات التي تقوم بالتحقيق ف٤- ٥توسيع نطاق الفقرة   )ج 
 . السالمة التي يمكن استخالصها من التحقيقيتعلق بدروس

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المرفق

  ١٣لملحق ادخاله على امقترح التعديل ال

   التحقيق—الفصل الخامس

. . .  

  دولة وقوع الحادث
. . .  

في  اجرام كيلو٢٢٥٠عندما تتجاوز الكتلة القصوى للطائرة دولة وقوع الحادث تحقيقا  تفتح  ـتوصية  ١-١-٥
كليا أو جزئيا الى دولة أخرى باالتفاق والقبول  ولهذه الدولة أن تفوض اجراء التحقيق، سواء. لخطيرةمالبسات الواقعة ا

  .وعلى أي حال ينبغي لدولة وقوع الحادث أن تستخدم كل الوسائل لتسهيل التحقيق. المتبادلين

. . .  
 أو دولـة    دولـة الـسجل    التحقيـق ل   ءإجرافي حالة الوقائع الخطيرة، يجوز لدولة وقوع الحادث أن تفوض            — ٣ مالحظة

 أن تجري احدى هاتين الـدولتين       األفضل من الناحية العملية    فيها من المفيد أو من       يكونالمشغل، خاصة في الظروف التي      
  .  عملية التحقيق

. . .  

  عام
 على التحقيق وأن يكون لها سلطة مطلقة يجب أن تتمتع سلطة التحقيق في الحادث باالستقالل في اجراء  ٤- ٥

  : ما يليعادة ويتضمن التحقيق . سيره بما يتفق مع أحكام هذا الملحق
  . الحادث أو الواقعةهذاجمع وتسجيل وتحليل جميع المعلومات المتوفرة بشأن   )أ 
  .اصدار التوصيات المتعلقة بالسالمة، حسبما يكون مالئما  )ب 
  .تحديد األسباب، ان أمكن  )ج 
  .استكمال التقرير النهائي  )د 

  .زيارة مكان الحادث ومعاينة الحطام وأخذ أقوال الشهود أمكن، إنويجب، 
تحدد السلطة التي تقوم بالتحقيق في الحادث نطاق عملية التحقيق واالجراءات التي ينبغي اتباعها الجراء التحقيق بناء على 

  .الدروس التي تتوقع استخالصها من التحقيق من أجل تحسين السالمة

. . .  

  ـ انتهـى ـ


