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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 
 

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

 استقاللية التحقيق

  )األمانة العامةمقدمة من ورقة (

  الموجز
 أو قانونية عن االجراءات العمليات التحقيقة تناقش هذه الورقة الحاجة الى تعزيز استقاللي

 الى مستوى قاعدة ١٣ رفع الفقرة المرتبطة بهذا الموضوع في الملحق من خاللاالدارية 
  .قياسية

  .٣رد اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة يو

 المقدمة - ١

لهدف الوحيد للتحقيق على أن االتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات  — ١٣ من الملحق ١-٣ الفقرة تنص ١- ١
وباالضافة . وليس الهدف من هذا النشاط توزيع اللوم أو المسؤولية. في حادث أو واقعة هو منع وقوع الحوادث والوقائع

 أن يكون هناك فصل بين أي إجراءات قانونية أو ادارية لتوزيع اللوم أو ١-٤- ٥الى ذلك، من الموصى به في الفقرة 
 .١٣ري وفقا ألحكام الملحق المسؤولية عن أي تحقيق يج

 المناقشة - ٢

 تهدف الى منع تكرار الحوادث ١٣ أن التحقيقات التي تجري وفقا ألحكام الملحق والبديهيمن الواضح  ١- ٢
 ومع. اال أنه من الواضح أيضا أن هناك حاجة الى اجراء أنواع مختلفة من التحقيقات للوفاء بهذه االحتياجات. والوقائع

وإال  ألغراض أخرى سوى منع الحوادث والوقائع، ١٣التحقيق التي تجري بموجب الملحق عمليات  ذلك، ال يجوز استخدام
 . عواقب سلبية على التقدم في مجال سالمة  النقل الجويسيكون لها

 ١٤، أي أنها سارية منذ حوالي ١٩٩٤ للمرة األولى في سنة ١٣ في الملحق ١-٤- ٥درجت التوصية ُأ ٢- ٢
 مما يجعلها ،ة أن الوقت قد حان للنظر في الحاجة الى رفع هذه الفقرة الى مستوى قاعدة قياسيةوترى األمانة العام. سنة

وتحقيقا لهذا . ١- ٣ فيما يتعلق بالهدف من التحقيقات كما هو منصوص عليه في الفقرة ١٣متماشية تماما مع روح الملحق 
جراء لدى إ ١٣االستناد الى أحكام الملحق ضرورة الهدف، يقترح أيضا أن يعاد ترتيب هذه الفقرة من أجل التشديد على 



 - 2 - AIG/08-WP/4 

 توخيا للمزيد من الوضوح بشأن الغرض ١-٤- ٥وباالضافة الى ذلك، يقترح اضافة مالحظة في الفقرة . عمليات التحقيق
 .من هذه الفقرة

  المقترحاالجراء  - ٣
 في ١-٤-٥يرجى من االجتماع النظر في التعديل المقترح في المرفق فيما يتعلق بتعزيز الفقرة  ١- ٣

 .١٣ الملحق

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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اجراءات قانونية أو ادارية  منفصال عن أي تحقيق يجري وفقا ألحكام هذا الملحق أي ينبغي أن يكون  ١-٤- ٥
فصل أي اجراءات قانونية أو ادارية لتوزيع اللوم أو المسؤولية عن أي تحقيق يجري وفقا  .لتوزيع اللوم أو المسؤولية

  .ألحكام هذا الملحق
 أمـا   يمكن ضمان الفصل عن طريق اجراء عملية التحقيق بواسطة خبراء فـي التحقيـق فـي الحـوادث،                    — ١الحظةم

ويرجح أن تكون هناك حاجة الى التنسيق، حـسبما هـو         . بواسطة خبراء مختصين آخرين   فاالجراءات القانونية أو االدارية     
 ١٢-٥مع المعلومات الوقائعية، مع مراعاة أحكـام الفقـرة          ، بين العمليتين في موقع الحادث وفي ج       ١٠-٥وارد في الفقرة    

  .على النحو الواجب

  ـ انتهـى ـ


