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  )٢٠٠٨(اجتماع شعبة التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها 
 ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣من  مونتريال،

  التطورات المستجدة في مسائل التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها : من جدول األعمال٢البند 

  التطورات المستجدة في مسائل التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها
  )األمانة العامةمقدمة من  ورقة(

  وجزمال
تناقش هذه الورقة المواد اإلرشادية المتعلقة بالتحقيق في الحوادث ومنع وقوعها، ومذكرة 

  . الطيرانتأعمال فريق الخبراء المعني بمسجال، باإلضافة إلى التفاهم النموذجية الجديدة
  .٣في الفقرة  جتماعطلوب من اال الماإلجراءيرد 

  المقدمة - ١
، أنجزت منظمة الطيران ١٩٩٩التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها في سبتمبر منذ انعقاد آخر اجتماع بشأن   ١- ١

وأعدت اإليكاو . وتعديل وثائق تتعلق بالتحقيق في الحوادث ومنع وقوعها فيما يخص إعداد أعماال كثيرةالمدني الدولي 
  . في الحوادث والوقائع الخطرة الدول على  ترتيب المساعدة المتبادلة الالزمة للتحقيقعونمذكرة تفاهم نموذجية لأيضا 

  مناقشةلا  - ٢
 )Circ 315الكتاب الدوري (  الطائراتحوادثمواقع مخاطر   ١- ٢

أن تضطلع على أنه ينبغي  ١٩٩٩اجتماع شعبة التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها لعام تمت الموافقة خالل   ١-١- ٢
. لى الدولإ المواد اإلرشادية ذات الصلة صداروإ حوادث الطائرات مواقعلمخاطر جرد وتحديث وضع إليكاو بدور في ا

ومن . هذه المخاطرحمايتهم من ووافق االجتماع أيضا على ضرورة تحديد التدريب الذي يحتاجه المحققون في الحوادث ل
  .دث الحوامواقع فريق الدراسة المعني بمخاطر ي هذا االجتماع فريق دراسة متمثال فعقبثم، أنشأت لجنة المالحة الجوية 

 مواقع الحوادث ووثّـقالحوادث مواد إرشادية بشأن مخاطر مواقع مخاطر بأعد فريق الدراسة المعني و  ٢-١- ٢
الكتاب ونشرت اإليكاو هذه المعلومات في . وظفي اإلنقاذ والمحققين في الحوادثالالزم لمالتدريب المرتبطة بشروط ال

 نت في –ونشر هذا الكتاب الدوري على الموقع إيكاو . )Circ. 315(  الطائراتحوادث الدوري بشأن مخاطر مواقع
  . شكل نسخ مطبوعة في مطلع العام المقبلفي وينبغي إتاحته ٢٠٠٧ عام
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  مذكرة التفاهم   ٢-٢
دراسة ترمي إلـى تحديـد      جراء  اإليكاو إل  ١٩٩٩التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها لعام       شعبة  اجتماع  دعا    ١-٢-٢

عمليات تحقيق واسعة في الحوادث وصياغة اتفاق ثنائي نموذجي تستعين بـه الـدول فـي تقـديم                  الحلول الناجعة لتمويل    
  الدراسـة المعنـي    الجوية فريق المالحة  شكّلت لجنة   وكرد على ذلك،    . التحقيق في حوادث الطائرات    ما يخص المساعدة في 

  . في الحوادثبتمويل تكاليف التحقيق
اتفاق ثنائي نموذجي، ألن هذا االتفاق أقل ور بأن مذكرة التفاهم أنسب من  ساد شع،فريقهذا الأعمال خالل و  ٢-٢- ٢

ومن ثم، أعدت األمانة العامة . تاتساما بالطابع العملي ويمكن أن ينطوي على الكثير من اإلجراءات الشكلية والبروتوكوال
ترتيب المساعدة الثنائية الالزمة للتحقيق لنموذجية مذكرة تفاهم في الحوادث   الدراسة المعني بتمويل تكاليف التحقيقفريقو

 وسوف تدرج في ٢٠٠٧ نت في عام –نشرت مذكرة التفاهم النموذجية على الموقع إيكاو و. في الحوادث والوقائع الخطرة
نسخة لمذكرة ) ب( المرفق ضمنويت.  المقبلةطبعة المنقحة خالل ال)Doc 9756( دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات

  .فاهم النموذجيةالت

  )Doc 9756( دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات  ٣- ٢

دليل تنقيحا كامال اإليكاو ـنـقّـح بأن ت ١٩٩٢التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها لعام شعبة اجتماع أوصى   ١-٣- ٢
أنشئ فريق الدراسة و. ادث بمساعدة فريق خبراء معني بالتحقيق في الحو)Doc 9756( التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات

ووفقا للتعليقات التي . الدليلتنقيح هذا  المساعدة على هامهممن و ١٩٩٤في عام المعني بمنهجية التحقيق في الحوادث 
يل دللصدرت الصيغة المنقحة والتسمية الجديدة ، ١٩٩٢ لعام التحقيق في الحوادث ومنع وقوعهاشعبة ماع أبديت في اجت

  : على الشكل التاليفي أجزاء وقائع الطائراتالتحقيق في حوادث و
   التنظيم والتخطيط –الجزء األول 
   اإلجراءات والقوائم المرجعية–الجزء الثاني 
   التحقيق–الجزء الثالث 
    اإلبالغ-الجزء الرابع 

  : الحالي لألجزاء األربعة على النحو التاليشكلويرد ال  ٢-٣- ٢
  ؛٢٠٠٠شر الجزء األول في عام ـنُ  )أ

 في نت باللغة اإلنجليزية هذا العام وينبغي إتاحتهما –شر الجزءان الثاني والثالث على الموقع إيكاو ـنُ  )ب
  ؛ في المستقبل القريب "نسخ مطبوعة" شكل 

  .٢٠٠٣نشر الجزء الرابع في عام   )ج

  )Doc 9422 (دليل منع وقوع الحوادث  ٤- ٢

شعبة اجتماع وخالل . ذكر يـل ولم يطرأ عليها أي تعدي١٩٨٤  من هذا الدليل في عامنشرت الطبعة األولى  ١-٤- ٢
غير أن اإليكاو قررت . ٢٠٠١، كان يتوقع إتاحة طبعة ثانية في عام ١٩٩٩التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها لعام 

 ل إدارة السالمةدليوهكذا، تم توحيد دليل منع وقوع الحوادث في . معلوماتها عن إدارة السالمة الجوية في دليل واحد تنسيق
)Doc 9859( ٢٠٠٦ الذي نشر في عام.  
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   الطيرانتفريق الخبراء المعني بمسجال  ٥- ٢
التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها شعبة اجتماع  الطيران اجتماعين منذ تمسجالبعقد فريق الخبراء المعني   ١-٥- ٢

بكين بالصين في في حين انعقد االجتماع الثاني في ، ٢٠٠٦كندا في عام بوانعقد االجتماع األول في مونتريال . ١٩٩٩لعام 
يات إلدخال التعديالت على وخالل هذين االجتماعين، أعد فريق الخبراء المعني بمسجل الطيران توص. ٢٠٠٧عام 

  :ويتضمن االقتراح أحكاما جديدة أو معدلة فيما يخص. الطيرانبمسجالت  ة مرتبطتشغيل الطائرات – ٦ الملحق
  ؛المسجالت الصوتية لمقصورة القيادة لساعتين تمديد مدة  )أ

  ؛ تسجيل الشرائط المغناطيسية بأجهزة التسجيل الصلبةأجهزةاستبدال   )ب
  ؛زيادة عدد البارامترات الالزمة للتسجيل  )ج
  ؛أجهزة تسجيل الفيديو لمقصورة القيادة  )د
  ؛ وصلة البياناتمسجالت  )ه
  ؛التوليفيةالمسجالت نظم    )و
  ؛بالمسجالتلطاقة المستقلة الخاصة إمدادات ا  )ز
  . معدالت أخذ العينات لموضع سطح التسريع والتحكمزيادة  )ح

  :وتناول فريق الخبراء المعني بمسجل الطيران أيضا ما يلي  ٢-٥- ٢
  واستردادها؛المسجالت البحث عن   )أ

  .تمديد استمرارية وسائط التسجيل  )ب

ويتوقع أن تستعرض لجنة المالحة . م تكلفة توصيات فريق الخبراءوتعكف األمانة العامة حاليا على تقيي  ٣-٥- ٢
 ذاتومن المتوقع أن تصبح التعديالت على المالحق . ٢٠٠٩في عام المعني بمسجل الطيران الجوية أعمال فريق الخبراء 

  . ٢٠١٠الصلة سارية في عام 

  اإلجراء المقترح  - ٣
يكاو في مجال التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها،  اإلتعلما بآخر تطوراحاطة اإليرجى من االجتماع   ١-١- ٣
من خالل الموافقة على التوصية الواردة في  أعاله ٢- ٢ في الفقرة إليها المشار النموذجية التفاهم مذكرة استخدام اقرارو

  .)أ(المرفق 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )أ (المرفق

  االجتماعالمعروضة على توصية ال

 فريـق ، أعدت األمانة العامة و١٩٩٩ لعام شعبة التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها     بناء على توصية اجتماع     
 الدول على ترتيب المساعدة الثنائية الالزمة للتحقيق فـي  عونلنموذجية مذكرة تفاهم  الدراسة المعني بتمويل تكاليف التحقيق   

  .النموذجية التفاهم مذكرةلالمتعاقدة م الدول استخدا ٢٠٠٨ اجتماع الشعبة لعام يقرو. الحوادث والوقائع الخطرة

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ب(المرفق 

   التفاهممذكرة
 

 

 

 

 

   النموذجية التفاهممذكرة
  بخصوص

  الوقائع الخطرة التي تتعرض لها الطائراتالتحقيق في الحوادث و
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   التفاهممذكرة
  بين

  )السلطة/ئةالهي............(.............................................................
  التابعة لـ

  )الدولة..........................(.......................................................
  بينو

  )السلطة/الهيئة(..........................................................................
  التابعة لـ

  )الدولة..............................(.................................................
  

  

  

  

  فيما يخص

  عاون والمساعدةالت

  في مجال

  والوقائع الخطرة التي تتعرض لها الطائرات المدنيةحوادث الحقيق في الت
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  المقدمة  -١
 ....................... التابعة لـ)لطةالس/الهيئة( ................... بين ه عن تفاهمذ التفاهم همذكرة ـبـرتع ١- ١
ا فيما بعد م، والمشار إليه)الدولة( ................. التابعة لـ)السلطة/الهيئة(......................... وبين )الدولة(

التي  في الحوادث والوقائع الخطرة اته، بخصوص التعاون والمساعدة في مجال التحقيق التفاهم هذمذكرةباألطراف في 
  .تتعرض لها الطائرات المدنية

، طرفان في اتفاقية )الدولة(..................................، و)الدولة(.....................ومن المسلم به أن ٢- ١
التحقيق في حوادث  – ١٣وبالتالي ملزمان بالقواعد القياسية الواردة في الملحق ) اتفاقية شيكاغو(الطيران المدني الدولي 

  . التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرةالمتعلقة ب باتفاقية شيكاغو وقائع الطائراتو
 التي ١٣القائمة إزاء القواعد القياسية الواردة في الملحق باختالفاتها  كل دولة الدولة األخرى  ـخطرتُ –مالحظة 

  .أبلغت بها أو تنوي اإلبالغ بها
 )الدولة(.......بوصفه السلطة الوطنية التي تمثلأن يعمل ه م هذ التفاهمذكرةكل حكومة لطرفها في صرح ت  ٣- ١
  . فيما يخص مسائل التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة التي تتعرض لها الطائرات)الدولة(....................... و
  . باتفاقية شيكاغو١٣ق  للتعاون والمساعدة بين األطراف وفقا للملحاإلجرائيةه الترتيبات  التفاهم هذمذكرةتحدد   ٤- ١

  المصطلحات المستخدمة  - ٢
التحقيق في  – ١٣في الملحق مسند إليها ه الوثيقة على المعنى نفسه العبارات والجمل المستخدمة في هذتنطوي ال  ١- ٢

   .حوادث ووقائع الطائرات

  اتهدف التحقيق  - ٣
 الهدف من هذا وليس.  الحوادث والوقائعمنع هو ١٣الهدف من التحقيق في الحوادث أو الوقائع وفقا للملحق   ١- ٣

  .التحقيق توزيع اللوم أو المسؤولية

  مدونة السلوك  - ٤
يجب و. ١٣ الملحق أحكام ذتنفي على طرافاأله تعزيز التعاون والمساعدة المتبادلة بين  التفاهم هذمذكرةيقصد من   ١- ٤
األجهزة اللغات أو الثقافات الوطنية أو ختالفات بين  يسعى كل طرف جاهدا لتجاوز الصعوبات التي قد يواجهها نظرا لالأن

   . أو المواقع الجغرافيةالتشريعية 



 B-4 AIG/08-WP/15 
 Appendix B 

  تبادل المعلومات  - ٥
 بين األطراف ينالفنيل من المتخصصين لتخطيط وتنفيذ التبادل والتعاون يجب على كل طرف أن ينشئ فريق عام  ١- ٥

الفني تبادل  الاتضمن هذيوسوف . لتي تتعرض لها الطائراتفي مجال عمليات التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة ا
يمكن تقديمها في ظل ، ونطاق وحجم أي مساعدة ة المعنيةمنظمالالتحقيق لدى مناقشات ترمي إلى تحسين فهم قدرات 

  .ظروف معينة
لك حضور دورات ذي  بما فحققين، تقديم التدريب المالئم للمأيضا طرافاألالتعاون بين تبادل وشمل الينبغي أن ي  ٢- ٥

  . تدريبية

  الواقعة/مساعدة دولة الحادثة  - ٦
المساعدة الفنية الالزمة لتحقيق يجري من الطرف اآلخر  ،الواقعة/ بوصفه دولة الحادثة، طرفطلبيعندما   ١- ٦

راء تحقيق وينبغي أن يتعاون الطرفان للتأكد من إج. يجب أن ينسق الطرفان االستجابة لهذه المساعدة، ١٣ الملحق بموجب
  .١٣لإلجراءات والمقاصد المنصوص عليها في الملحق كفء وفقا 

وسوف . قيق يجريه الطرف اآلخرمحرز في تحتقدم الالأي طرف من الطرفين معلومات عن أن يطلب ويجوز   ٢- ٦
نبغي تناول أي ووفقا للقوانين ذات الصلة في الدول المعنية، ي. تبذل جميع الجهود الممكنة لتوفير المعلومات المطلوبة

  .معلومات، على األقل، بموجب نفس القواعد المتعلقة بالسرية التي تُلزم الطرف المقدم للمعلومات

  التنسيق  - ٧
) الدولة(...........التابعة لـ) السلطة/الهيئة(................................ يمكن االتصال به فيالذيالشخص   ١- ٧

  :ه هوذ التفاهم همذكرة لتنفيذ
  )المنصب(.................................

  )السلطة/الهيئة(.................................
  )عنوانال(..................................

  ) النقالالهاتف(................  )المكتب(...........................  :رقم الهاتف
  .....................  :رقم الفاكس

  ...................... :إللكترونيالبريد ا

 )الدولة(........... التابعة لـ)السلطة/الهيئة(................................ يمكن االتصال به فيذيالالشخص   ٢- ٧
  :ه هوذ التفاهم همذكرة لتنفيذ

  )المنصب(.................................

  )السلطة/الهيئة(.................................
  )لعنوانا(..................................

  ) النقالالهاتف( ................  )المكتب(...........................  :رقم الهاتف
  .....................  :رقم الفاكس

  ...................... :البريد اإللكتروني
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  االنسحاب  - ٨
لم   سارية ماوتبقىعليها  المذكرةه  هذن فيع الطرفييقتو من تاريخ ااعتبارنفاذ اله حيز  التفاهم هذمذكرةتدخل   ١- ٨

  .االنسحاب يعرب عن نيته أشهر إشعار مكتوب مدته ثالثة األخرىحد الطرفين بإعطائه الطرف ينهيها أ
  .......................... تاريخب  ..............................  عليها فيتم التوقيع

  ...................................... نجليزية وات اإلباللغ
  
  

........................  ................................  
  )المنصب(  )المنصب(
  )السلطة/الهيئة(  ) السلطة/الهيئة(
  )الدولة(  ) الدولة(

  انتهـى ـ ـ




