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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

 
 ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
 ١٣ المنصوص عليه في الملحق النهائي التقرير نموذج  :٤-١

 النهائيةالتقارير االستنتاجات الواردة في 

  )األمانة العامةمقدمة من ورقة (

  الموجز
 بدال من واقعة  ال أو   الحادثفي التقرير النهائي عن     " سبب"ض هذه الورقة استخدام كلمة      تستعر

  ".العوامل المساهمة"
  .٤رد اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة ي

 المقدمة - ١

 للتقرير المقترح النموذج،  حوادث ووقائع الطائرات فيتحقيقال —، المعنون١٣مرفق الملحق يتضمن  ١- ١
.   في هذا النموذجالتحقيق في قائمةالتي أثبتها " األسباب"و" النتائج"ادراج ينبغي و.  أو واقعة تحقيق في حادثالنهائي عن ال

 .  األعمق المتعلقة بالنظم واألسباب الفوريةاألسباب كال من وينبغي أن تشمل قائمة األسباب 

في التقرير " العوامل المساهمة"بعبارة " سببال"كلمة االستعاضة عن تنظر هذه الورقة في الحاجة إلى  ٢- ١
 . التقرير النهائي مع مفاهيم ادارة السالمةكيز ترليتواءمالنهائي 

 المناقشة - ٢

 "سبب"االستخدام الحالي لكلمة  ١- ٢

 :"أسباب"التعريف التالي لكلمة  ١٣ الفصل األول من الملحق يتضمن ١-١- ٢

 .دت الى الحادث أو الواقعةاألفعال أو حاالت السهو أو األحداث أو الظروف، أو مزيج منها، التي أ
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ل وا يح(Doc 9756) االبالغ — ، الجزء الرابع الطائراتع حوادث ووقائ فيتحقيقلدليل االيكاو لفي  ٢-١- ٢
ويصف .  نموذج التقرير النهائي في على النحو المقترح" األسباب"معنى أكبر بقدراألول أن يوضح لفصل ابالمرفق األول 

 :اليالمرفق هذه األسباب على النحو الت

.   إما بمفردها أو باالشتراك مع أحداث أخرىااألسباب هي األحداث التي تسبب اصابات أو أضرار
ن من الممكن تجنب حدوث الواقعة أو تفادي كاإذا تمت ازالته أو تفاديه والذي  أو حالة أو ظرف سهو أو فعلوالسبب هو 

 .  وقوع االصابات واألضرار الناتجة عن الواقعة

 وحيادي دقيقلى تحليل عاألسباب  تحديد وجوب استناد شرح الىالمذكورة أعاله يقة  الوثوتنتقل ٣-١- ٢
 تحديدا أو ظرف يعتبر عنصرا مسببا للحادثعل فأي حالة أو  ويجب أن تحدد.  موضوعي لجميع األدلة المتوافرةو

  وبما أن صياغة .وبجمع كل األسباب معا ينبغي أن نحصل على صورة تعرض جميع مسببات وقوع الحادث.  واضحا
األسباب ال ينبغي أن تبنى على توجيه اللوم، ينبغي لبيان األسباب أن يركز على الوظائف التي لم يتم أداؤها على المستوى 

 .المطلوب لتوخي السالمة في القيام بالعمليات

ولكنه  واحد منها ضروريا التي تمكن من وقوعها، يكون كل من العوامل تجمع عددتحتاج الحوادث إلى  ٤-١- ٢
ونادرا ما يتسبب حدث فردي في خرق دفاعات السالمة وكثيرا ما يعزى الى .  فاعات النظامد في حد ذاته لخرق غير كاف

على األخطاء  السالمة دفاعات حاالت خرق تقتصرال  قد ،إلى هذاباالضافة .  أخطاء بشرية في عمليات اتخاذ القرار
 .الظروف الكامنة على المستوى التنظيميضا تشمل أي، بل ي على المستوى التشغيلالعملية

 ردود الدول ٢- ٢

 على بنود جدول األعمال هاتقديم تعليقاتالى الدول فيه  دعيت الذي SD 37/1-07/1ردا على كتاب المنظمة  ١-٢- ٢
.  عن موافقتها على التغييرات المقترحةأعربت عدة دول ، )٢٠٠٨(الجتماع شعبة التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها 

بغية " منع وقوع الحوادث" الحالي على  تعليقات الى ضرورة اعتماد مبادئ ونظم ادارة السالمة نظرا للتركيزوأشارت
وكان هناك أيضا .  أولوية النتائج/أنه ينبغي أن تكون هناك منهجية البراز أهميةبوعلقت دولة أخرى  .  هذا الهدفتحقيق

 . ليست كذلك"لعوامل المساهمةا" بينما حضرية نوعا ما" السبب " كلمةرأي قائل بأن

 اءحد اآلر ا وأعرب."العوامل المساهمة"استخدامه مع و" السبب" االبقاء على بضرورةوعلقت دول أخرى  ٢-٢- ٢
يقلل قد  وإال فإن هذا ،جراءات منع الحوادثحيث يسترشد به في ا بالنسبة للتحقيق ايكون أساسيقد أن تحديد سبب ما  عن

".  السبب"ليقات أخرى إلى تشريعات بعض الدول التي تتطلب بيانات خاصة بالنتائج وتحديد وأشارت تع.  من أثر النتائج
ة هتممن مصدر رسمي إلى جعل األطراف الم قاطع صادريؤدي انعدام تواجد عامل سببي يحتمل أن  ،وباالضافة إلى هذا

 .  مناسبة أو صحيحةتكون ال قد " السبب"األخرى تصيغ استنتاجات مستقلة عن 

 لمناقشات االضافيةا ٣- ٢

 ضرورة توسيع نطاق ،مع مجموعة من الدولأجريت خالل مناقشات اضافية  ،ورأت األمانة العامة ١-٣- ٢
وكان .  على المسؤولية" األسباب" للتأكيد على أنه ال ينبغي أن تدل ١٣في الفصل األول من الملحق " األسباب"تعريف 

نموذج في " ستنتاجاتاال "٣لرئيسي رقم  االعنوانفي النص تحت " ةمساهمالعوامل ال"ينبغي ادراج تغيير اضافي باضافة 
 . وفقا لذلك١٣القيام بالتعديالت على الملحق بالتالي ويقترح .  ١٣لملحق ا في مرفق التقرير النهائي
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  االستنتاجات - ٣
ق  الوارد في مرفنموذج التقرير النهائييرد و.  ١٣في الفصل األول من الملحق " األسباب" تعريف يرد ١- ٣

 للدول حرية هذا ويوفر.  ويمكن تكييفها مع ظروف الحادث أو الواقعة) ١- ٦انظر الفقرة (توصية  في شكل ١٣الملحق 
 األخطاء العملية حاالت  حيث أن هدف التحقيق هو تحديدية،في تقاريرها النهائ" العوامل المساهمة"أو /و" األسباب"تحديد 

 .لبا على السالمةأدت إلى التأثير سوالظروف الكامنة التي 

هدف تحقيق على  نموذج التقرير النهائيو" األسباب" التغييرات المقترح ادخالها على تعريف ستركز ٢- ٣
 .السالمة في عمليات التحقيق

  المقترحاالجراء  - ٤
 : المرفق والتي تتضمن ما يليالواردة في ة االجتماع النظر في التعديالت المقترحيرجى من ١- ٤

 .١٣في الفصل األول من الملحق " باألسبا"نطاق تعريف توسيع   )أ 

 .١٣ في مرفق الملحق نموذج التقرير النهائيفي " االستنتاجات"تحت بند " العوامل المساهمة"اضافة   )ب 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المرفق

  ١٣لملحق ادخاله على امقترح التعديل ال
. . .  

  التعاريف - ١الفصل 

. . .  

 ال والتي  التي أدت الى الحادث أو الواقعة،اث أو الظروف، أو مزيج منهااالت السهو أو األحداألفعال أو ح —األسباب 
   . أو المدنية أو الجنائيةاإلداريةتدل على تحديد الخطأ أو تحديد المسؤولية 

. . .  

  نموذج التقرير النهائي— مـرفق
  )انظر الفصل السادس(

. . .  

   االستنتاجات-٣
األسباب الفورية وكذلك  وينبغي أن تتضمن القائمة. التي أثبتها التحقيق لمساهمةوالعوامل ائج واألسباب تُسرد قائمة النتا

  .بالنظم  األسباب األعمق المتعلقة

  ـ انتهـى ـ


