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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

 ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

  تعاون الدول على إجراء التحقيقات  : من جدول األعمال٣البند 

   التحقيق في الحوادث ومنع وقوعهاتعاون بين الدول واإليكاو في حلقات العمل بشأنال
  )األمانة العامةمقدمة من  ورقة(

  زوجمال

 المحققين من  أو واقعة لتمكينحادثفي  اتالتحقيقإجراء تعاون الدول خالل هذه الورقة  ستعرضت
وتنظر هذه الورقة أيضا في حاجة الدول إلى . مراقبينكالتحقيق من المشاركة في الدول األخرى 

  . بشأن التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها في الدولالتعاون مع اإليكاو لتنظيم حلقات عمل
  .٣في الفقرة  جتماعطلوب من اال المجراءاإليرد 

  المقدمة - ١

بيان موحد بسياسات اإليكاو المستمرة : ١٤-٣٥بناء على توصية صادرة عن قرار الجمعية العمومية   ١- ١
تتيح بعض الدول الفرصة أمام دول أخرى تسعى الكتساب ، وأساليب العمل المتعلقة بالمالحة الجوية على وجه التحديد

تطوير وتعزيز الخبرة في مجال سعيا ل في حوادث طائرات النقل الكبيرة، اتالتحقيقلمشاركة في جال التحقيق لالخبرة في م
شمل تبادل توعقدت منظمة الطيران المدني الدولي حلقات دراسية تدريبية في الدول سبق أن وبالموازاة مع ذلك، . التحقيق

اضطرت اإليكاو إلى التوقف عن تنظيم هذه الحلقات و. هافيوالتحقيق ن مسائل منع وقوع الحوادث المعلومات والخبرات بشأ
  . على الميزانيةالمفروضة الدراسية في الدول بسبب القيود 

الـدول األخـرى    ويكاوالدول المتعاقدة على التعاون مع اإل على حث ١٠-٣٦وينص قرار الجمعية العمومية    ٢-١
وع الحوادث من شأنها أن تجمع بين المهارات والموارد لتحقيـق مـستوى عـال                لمنع وق  تدابير وتنفيذ   إعدادالقادرة على   

  . برمتهالمدني ومستمر من السالمة في الطيران
، الذي سعى للحصول على تعليقات من الدول على بنود جدول SD 37/1-07/1وردا على كتاب المنظمة رقم   ٣- ١

، أبدت عدة دول تعليقات إيجابية على موضوع )٢٠٠٨(نع وقوعها باجتماع شعبة التحقيق في الحوادث وممتعلقة ال األعمال
 في الحوادث اتالمحققين لديها من خالل الحصول على مركز مراقب خالل التحقيقتحسين مهارات على تعاون الدول 



 - 2 - AIG/08-WP/16 

دريبية أو حلقات العمل من الحلقات الدراسية التأن الدول النامية ستستفيد بوجه خاص كر أيضا وذُ. والوقائع في دول أخرى
  .هذه الحلقات الدراسيةلمشاركة في بشأن التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها وأنه ينبغي وضع إجراءات وآليات ل

  مناقشةلا  - ٢
الحاجة إلى تحقيق ) Circ 298" (إرشادات للمحققين في حوادث الطائرات "إليكاو ليتضمن الكتاب الدوري   ١- ٢

لتدريب فترات التأقلم مع من اوتشتمل المراحل األولى . ققين في الحوادث والوقائعمستويات مختلفة من تدريب المح
للتحقيق في حوادث الطائرات، التي األساسية تدريبية بشأن التقنيات الدورة الثناء العمل وأوالتدريب إجراءات التحقيق، 

من التحقيق في الحوادث سنوات عدة  بعد مرور ن أنهـيـومن الناحية العملية، تب.  متقدمة تدريبأن تُستكمل بفترةيوصى ب
في عليه حيث يختلف مستوى تبادل المعلومات عما هو  والوقائع، يستفيد المحققون أكثر من الحلقات الدراسية وحلقات العمل

  .خالل الدورات الرسمية بشأن التحقيقالتي تُـعقد  التدريبية حصصال
ـ ، يمكن الحصول على ٢٩٨كتاب الدوري رقم  من ال  ٤-٥-٣حسبما هو وارد في الفقرة      و  ٢-٢ ـ ريب إضـافي دت ن  م

والتعرف على التحقيقات الرئيسية من     بالموضوع   ات الصلة ذمؤتمرات وحلقات دراسية، وقراءة المواد      المشاركة في   خالل  
  .ا متكررا هذا النوع من التدريب تدريبأن يعتبرويمكن . خالل العمل كمراقبين في دول أخرى

ـ إجراء  األمانة العامة الدول التي تستضيف مراقبين من الدول األخرى خالل           تعرف  و  ٣-٢  فـي الحـوادث     اتالتحقيق
  . تشجيعاالمتبع  األسلوب ذاوالوقائع ألغراض التدريب ويلقى ه

، الحظ االجتماع أن الحلقات ١٩٩٩لعام اجتماع شعبة التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها في مناقشات الخالل و  ٤- ٢
والحظ أيضا .  هامة لتدريب المحققينوسائل التحقيق في الحوادث تشكل خصوصوحلقات العمل بة بشأن السالمة الدراسي
 أنبشالتي تُـعقد   االقليمية عدد الحلقات الدراسية التي تنظمها اإليكاو وأوصى اإليكاو بزيادة عدد الحلقات الدراسيةانخفاض
  .الحوادثوحلقات العمل بخصوص التحقيق في السالمة 

ن اإليكاو ع وقوعها، غير أنقيق في الحوادث ومنظيم حلقات عمل بشأن التحتم ت، ١٩٩٩ انعقاد اجتماع عام ومنذ  ٥- ٢
 مكاتب اإليكاو تواصللك، ومع ذ. عدم توافر األموالتوقفت عن تنظيم هده االجتماعات انطالقا من مقرها الرئيسي بسبب 

ه هناك حلقة ومن األمثلة عن حلقات العمل هذ. ي في اإلقليم المعنواقعةالدول الم حلقات عمل وتستضيفها ياإلقليمية تنظ
تحملت الدولة و. إقليم آسيا والمحيط الهادئفي الصين ب التي استضافتها هونغ كونغ ٢٠٠٧أكتوبر العمل المعقودة في 

  . كاوإليل  الرئيسيمقرالمن  موظف فني معني بالتحقيق في الحوادث ومنع وقوعها جلبتكاليف المضيفة 
عدة  وعرضت عقدت) المعهد اإلحصائي للبلدان األمريكية(شارة إلى أن إحدى المنظمات المراقبة وتجدر اإل  ٦- ٢

كبيرا للمشاركين ه الحلقات الدراسية حضورا وشهدت هذ. ٢٠٠١ذ عام بالتعاون الوثيق مع الدول من للتوعية حلقات عمل
  . حظيت بقبولهمو
تقاسم المحققين التابعين للدول لخبراتهم ودرايتهم ل بشأن التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها  حلقات العمستيسرو  ٧- ٢

ه على نتائج ثانوية تسفر حلقات العمل هذوس. التكنولوجيات والتقنيات واإلجراءات الجديدة مع الدول األخرىفي مجال 
  .لتتمثل في تعزيز االتصاالت وتوثيق أواصر التعاون بين الدو

الحوادث ومنع وقوعها بالتعاون مع بشأن التحقيق في على األقل وتنوي األمانة العامة عقد ثالث حلقات عمل   ٨- ٢
  . ٢٠١٠- ٢٠٠٨المكاتب اإلقليمية في فترة الثالث السنوات 
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  اإلجراء المقترح  - ٣

ا هتنظموحوادث ومنع وقوعها التحقيق في الالتي ترتبط بعمل الحلقات إحياء دعم الحاجة إلى يرجى من االجتماع   ١- ٣
  .ا المرفقتأييد التوصية الواردة في هذاإليكاو بمساعدة الدول، و

- -  -  - - - - - -  - -  
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  المرفق
  توصية االجتماع

  
  

 الحلقات الدراسية بشأن السالمة وحلقات  أن١٩٩٩لعام اجتماع شعبة التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها الحظ 
ونظمت األمانة العامة حلقات عمل، غير أنها . لحوادث تشكل وسائل مهمة لتدريب المحققينالعمل بخصوص التحقيق في ا

  .بسبب نقص في األموالتوقفت عن ذلك 

التـي تـرتبط   عمـل  الحلقات إحياء  الحاجة إلى ٢٠٠٨لعام اجتماع شعبة التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها     د  ؤييو
الدول على دعـم  تُـشجع ولبلوغ هذه الغاية، . يكاو بمساعدة الدول المتعاقدة إلتنظمها ا والتحقيق في الحوادث ومنع وقوعها      ب

   .اإليكاو في هذه المبادرة
  

  - انتهى -

  
  




