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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 
 

 إجراء التحقيق  : من جدول األعمال٥البند 

 إجراء التحقيق

  )األمانة العامةمقدمة من ورقة (

  الموجز
جراء هذه تحقيق في الحوادث والى اعتماد اجراءات المستقلة للتناقش هذه الورقة الحاجة الى هيئة 

تمارس السيطرة على الحطام تناقش الورقة أيضا التنسيق مع السلطات القضائية التي و. التحقيقات
  . في بعض الدولبعد وقوع حادث

  .٥ في الفقرة االجتماعرد اإلجراء المطلوب من ي

 المقدمة - ١

 هيئة تحقيق مستقلة هاليس لديالى أن الكثير من الدول  ،خالل التحضير لهذا االجتماع ،أشار عدد من الدول ١- ١
 أن السلطات القضائية في بعض الدول تمارس السيطرة أيضا الى وأشارت. أو اجراءات مالئمة قائمة الجراء التحقيقات

 . مما قد يؤخر أو يقيد اجراء التحقيق في أعقاب الحادثلحطاما على

  المستقلة للتحقيق في الحوادثالسلطة - ٢

الموضوع ب المتعلقة  حوادث ووقائع الطائراتالتحقيق في ـ ١٣حق الملفي الحالية فيما يلي األحكام  ١- ٢
 :المذكور أعاله

 لها سلطة وأن يكونتتمتع سلطة التحقيق في الحادث باالستقالل في اجراء التحقيق يجب أن   ٤- ٥
 .مطلقة على سيره بما يتفق مع أحكام هذا الملحق

في الحوادث باالستقالل في اجراء التحقيقات اقترحت عدة دول بأنه ال ينبغي أن تتمتع سلطة التحقيق  ٢- ٢
قيقات في  بالتح المكلف،كون هذه الهيئة أو الكيانوينبغي أن ت.  بل ينبغي أيضا أن تكون هيئة دائمة أو كيانا دائما،فحسب

ن  سلطة الطيران الوطني المسؤولة عن صالحية الطيرامستقال من الناحية الوظيفية، ال سيما عن ،الحوادث والوقائع
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، وبصفة  ومراقبة الحركة الجوية أو تشغيل المطاراتوالصيانة وإصدار االجازات الرحالت الجوية وتشغيل الترخيصو
 .تلك الهيئة أو ذلك الكيان طرف آخر قد تتعارض مصالحه مع المهام المعهود بها الى عامة، عن أي

الى انشاء هيئة أو كيان مستقل للتحقيق  الحاجة تتناولتم اخطار األمانة العامة بأن دولة ستقدم ورقة عمل  ٣- ٢
 .في الحوادث والوقائع

   التحقيقاتبإجراءالسياسات واالجراءات الخاصة  - ٣
  برنامج االيكاو العالمي لتدقيق في١٣ الخاصة بتنفيذ الملحق تدقيقال في الجزء الخاص بعمليات لوحظ ١- ٣

ألحكام ذات الصلة الخاصة لدول ال يتضمن جميع افي الكثير من ا) أو االطار القانوني( القانون أن السالمة مراقبة
 وضعت سلطة التحقيق في الحوادث في بعض الدول سياسات واجراءات للتحقيق في ،ومن جهة أخرى. ١٣ بالملحق

 وأفضل الممارسات الوطنية ١٣ بما في ذلك السياسات واالجراءات المطلوبة لتنفيذ جميع أحكام الملحق ،الحوادث ووثقتها
مراقبة اال أنه تبين من خالل عمليات تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق . يضا والقوائم المرجعية الجراء التحقيقاتاألخرى أ

 . االرشادات المفصلة لتنفيذ عمليات التحقيقوتنقصهاالسالمة بأن الكثير من الدول ال تتوفر لديها هذه الوثائق 

السالمة الى أن هناك حاجة مراقبة مج العالمي لتدقيق وأشارت أيضا عمليات التدقيق التي يقوم بها البرنا ٢- ٣
لتحقيق في في شكل سياسات واجراءات موثقة لتحقيقات ال الى وضع ارشادات مفصلة الجراء  لدى بعض الدولواضحة
 ويرجى من. لتحقيق في الحوادثموثقة لسياسات واجراءات تتناول  ١٣ في الملحق توصيةوبالتالي يقترح ادراج . الحوادث

 .شأن هذا الموضوع في شكل اطار عمليب إرشادات للدول تضع االيكاو بأناالجتماع أيضا التوصية 

  التنسيق مع السلطات القضائية - ٤
 : بشأن هذا الموضوع على النحو التالي١٣أحكام الملحق ترد  ١- ٤

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

يجب أن يتمكن المحقق المسؤول من الوصول الى الحطام دون اعاقة والى كل المواد ذات   ٦- ٥
 سيطرة غير مقيدة على الصلة بما في ذلك مسجالت الطيران وسجالت خدمات الحركة الجوية ويكون له

ذلك الحطام، وذلك لضمان قيام األشخاص المرخصين المشتركين في التحقيق بإجراء معاينة تفصيلية بدون 
  .تأخير

على الدولة القائمة بالتحقيق أن تعترف بالحاجة الى التنسيق بين المحقق المسؤول والسلطات   ١٠- ٥
تطلب التسجيل والتحليل الفوريين لتأمين نجاح التحقيق ويجب اعطاء عناية خاصة لألدلة التي ت. القضائية

 . تسجيالت مسجالت الطيرانفحص الضحايا والتعرف عليهم وقراءاتمثل 

قياسية قد القاعدة ال الى مستوىورفعها  ١-٤-٥يرجى من االجتماع األخذ علما بأن اقتراحا بتعديل الفقرة  ٢- ٤
 .AIG/08-WP/4ورد في الوثيقة 

 ١٣ الحطام قد عولج على نحو مالئم في أحكام الملحق السيطرة علىمة بأن موضوع تعتقد األمانة العا ٣- ٤
 التنظيم والتخطيط، الجزء األول ـ لتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات لدليل االيكاوانظر (وأيضا في ارشادات االيكاو 
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(Doc 9756)( . قترحاال أنهالتنسيق بين سلطات التحقيق تحقيقكيفية  تبين ١٣لملحق في ا ١٠-٥ الفقرة في ادراج مالحظة ي 
 . الحطام خالل عمليات التحقيقبالسيطرة علىفي الحوادث والسلطات القضائية فيما يتعلق 

  المقترحاالجراء  - ٥
، بما  في االقتراحات الواردة في المرفقوأن ينظر علما بما سبق ذكره أن يحيطيرجى من االجتماع  ١- ٥

 :ما يلي فيها

طلب من الدول وضع سياسات واجراءات موثقة الجراء التحقيق في  ت١٣ق ح في الملتوصيةاضافة   )أ 
 .الحوادث

 .١٠- ٥ الفقرة مالحظة فيادراج   )ب 

 .١٣ التحقيقات وفقا للملحق الجراء للدولوضع ارشادات باليكاو لتوصية إصدار   )ج 

  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
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  المرفق

  ١٣لملحق ادخاله على امقترح التعديل ال
. . .  

  التحقيق -الفصل الخامس 
. . .  

  الدولة القائمة بالتحقيقمسؤولية 
  عام

 واجباتها على نحو مفصلينبغي لسلطة التحقيق في الحوادث وضع سياسات واجراءات موثقة تبين توصية ـ   ٢- ٥
  . واالبالغ؛ والتحقيق؛التنظيم والتخطيط:  السياسات واالجراءاتوينبغي أن تشمل هذه. في مجال التحقيق في الحوادث

 . ..  

  التنسيق مع السلطات القضائية
. . .  

 بين الـسلطات القائمـة بـالتحقيق والـسلطات           بشأن حفظ الحطام    النزاعات الممكن حدوثها   حليمكن   — ٣مالحظة  
 عندما يتطلـب    الفحص وحضوره هذا الفحص    مسؤول في السلطة القضائية للحطام الى مكان         عن طريق مصاحبة  القضائية  

  . هذا الحطامحفظالوضع الخاص ب  علىي يبق، بمااألمر تعديال لوضع الحطام

. . .  

  االجتماعالمعروضة على توصية ال
 بأن تضع االيكـاو  )AIG/08( ٢٠٠٨، يوصي اجتماع الشعبة لعام ١٣ تنفيذ أحكام الملحق علىلمساعدة الدول    

ينبغي اتاحتها للدول فـي شـكل       و ، التحقيقات بإجراءارشادات في شكل اطار عملي للسياسات واالجراءات الموثقة الخاصة          
  .وثيقة مالئمة صادرة عن االيكاو

  ـ انتهـى ـ




