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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 
 

 التعاون االقليمي على التحقيق في الحوادث والوقائع  : من جدول األعمال٦البند 

 التعاون االقليمي على التحقيقات

  )األمانة العامةمقدمة من ورقة (

  الموجز
 إنشاء عن طريقليمي على التحقيق في الحوادث والوقائع تناقش هذه الورقة التعاون االق

  . اقليمية للتحقيق في الحوادثأجهزة
  .٣ في الفقرة المؤتمررد اإلجراء المطلوب من ي

 المقدمة - ١

مساعدة وتوفير الدعم لدولة وقوع ال  تقديم)الصنعدولة دولة التصميم ومثل ( للدول المهتمة األخرى يمكن ١- ١
اال أن العديد من الدول .  التحقيقتي ال تتوفر لديها الموارد الجراءفي الحوادث الكبيرة في الدول الالحادث الجراء التحقيق 

بالنسبة للعديد من و .يرة والتحقيق في الوقائع الخطيرة تلك الحوادث الكبغيرفتقد القدرة على التحقيق في الحوادث يأيضا 
 الحوادث أو إنشاء مجموعة اقليمية من المحققين المؤهلين هي الخيارات تلك الدول قد يكون انشاء منظمة اقليمية للتحقيق في

 . فعال للتحقيق في الحوادث والوقائع ومنع وقوعهاجهازالوحيدة للتمكين من انشاء 

 المناقشة - ٢

وتتحمل كل .  مسؤوليات خاصة بسالمة الطيرانكل دولة على حدةتحمل اتفاقية الطيران المدني الدولي  ١- ٢
أو اصدار الشهادات / آمنة وفعالة والترخيص و طائرات صالحية الطائرات للطيران وعمليات استمرارة عندولة المسؤولي

والهياكل األساسية الكافية للمطارات والتحقيق المالئم في لها للموظفين والتدفق اآلمن للحركة الجوية داخل المجال الجوي 
 انعقد في شهر نوفمبر من المدني الذير رؤساء الطيران  أثناء مؤتم،أبرزت االيكاوو. حوادث ووقائع الطائرات

أن عددا كبيرا من الدول المتعاقدة كانت تواجه مشاكل المة التي قامت بها والتي بينت  مراقبة الستقييمات نتائج ،١٩٩٧ عام
.  بصفة عامةقبة السالمة وفي تعيين الموظفين المؤهلين وفي االضطالع بالتزاماتها في مجال مرافي تطبيق القواعد القياسية
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فإن  ،جملة أمور أخرىفي  ، أدنى من مستوى السالمة للطيران المدني الدوليحدوبما أن القواعد القياسية مصممة لضمان 
 .عدم تطبيق القواعد القياسية يهدد سالمة عمليات الطائرات

لمتعاقدة في مجال تطبيق  مدركة للصعوبات التي كانت تالقيها بعض الدول ا، لمدة طويلة،كانت االيكاو ٢- ٢
بموجب برنامج جرت  وقد أبرزت عمليات تدقيق مراقبة السالمة التي .القواعد القياسية وقد حاولت مساعدتها وفقا لذلك

 في مجال بالتزاماتهاللوفاء  الثغرات التي تواجهها تلك الدول الذي وصلت اليهمدى ال ،االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة
وفي العديد من الحاالت تكون هذه الثغرات نتيجة نقص في تخصيص الموارد للهيئة الوطنية للطيران . لسالمةمراقبة ا
 للمقتضيات الوطنية والدولية المتعلقة بسالمة عمليات الكامل تكون هذه الدول غير قادرة على االمتثال ،وبالتالي. المدني

 .الطائرات المدنية

انعدام نظام :  في مجال التحقيقات في الحوادث والوقائع ما يلي،ضمنهضمن ما تت ،تتضمن بعض النتائج ٣- ٢
وقد . لتحقيق في الحوادثلاالرشادات وعمليات الالتدريب للمحققين وانعدام المعدات للقيام بالتحقيقات وانعدام االجراءات و

 ة الدول المتعاقدة في مجال وضععد المعلومات األخرى االيكاو بأنها ينبغي أن تزيد في مسامصادرأقنعت نتائج التدقيق و
 .تحديدها الثغرات التي تم لسداالرشادات ذات الصلة ب وتزويدهاالنظم االقليمية لمراقبة السالمة 

اقليمي لمراقبة جهاز انشاء وادارة ـ ) ب( والجزء دليل مراقبة السالمة نشرت االيكاو ،٢٠٠٦في عام  ٤- ٢
ص الدليل على االرشادات الخاصة بإنشاء وادارة منظمة اقليمية لمراقبة ين)). ب( ـ الجزء Doc 9734 ( الجويةالسالمة

اقليمي لمراقبة جهاز  إنشاء وادارة تجاه كما يلخص واجبات الدول المتعاقدة لدى االيكاو ومسؤولياتها (RSOO)السالمة 
 اذ أنه يبرز التزامات الدول ، القرارات على المستوى الرفيع في الحكوماتي موجه الى متخذوالدليل.  الجويةالسالمة

 وارشادات مرتبطة بإنشاء وادارة منظمة يقدم معلوماتو) اتفاقية شيكاغو(بصفتها موقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي 
 .يةاقليمية لمراقبة السالمة لمساعدة الدول المتعاقدة على االضطالع بالتزاماتها المرتبطة بمراقبة السالمة بصفة جزئية أو كل

 الكفاءة الى مزيد من تؤديالحجم في  وفورات في عدة مجاالت من التعاون االقليمي تحقيقتستطيع الدول  ٥- ٢
منسقة لوائح وضع على وستزيد الدول المشاركة أيضا قدراتها . بسبب إمكانية تقاسم الموارد البشرية والمالية وتجميعها

 يمثل وجود منظمات اقليمية وتشغيلها الفعال دليال ، وعلى الساحة الدولية.بيئتها المحلية وامتثاال للقواعد القياسيةموائمة ل
 . الفرعي باالقليم أو االقليمة أنشطة الطيران المرتبطفيمشاركة الدول الفردية من على التضامن االقليمي كما يزيد 

السالمة مراقبة  لتدقيق ، فإن توسع برنامج تدقيق البرنامج العالميفيما يتعلق بالتحقيق في الحوادث والوقائع ٦- ٢
 ليشمل جميع المجاالت المرتبطة بالسالمة قد أتاح لاليكاو عددا من النتائج وبين مدى الصعوبات التي ٢٠٠٥منذ عام 
التنظيم بالنسبة للتحقيق في الحوادث و المالئمة اللوائح التشريعات وبغيابوترتبط النتائج .  الدول المتعاقدةمعظمتالقيها 

السياسات غياب  المعدات الالزمة إلجراء عمليات التحقيق وعدم وجودظام التدريب الخاص بالمحققين ووالوقائع ون
 .واالجراءات واالرشادات الخاصة بعمليات التحقيق في الحوادث والوقائع

 عمليات التحقيق في حوادث ووقائع الخصوص على وجه Doc 9734من الوثيقة ) ب(ال يعالج الجزء  ٧- ٢
يقدم الدليل ارشادات الى الدول بشأن كيفية انشاء وادارة جهاز اقليمي لمراقبة السالمة و. لمستوى االقليميالطائرات على ا
 الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمراقبة السالمة الجوية بواسطته وتعتمد  الدول أو اقليم فرعي اذا رغبت معينالجوية في اقليم

لجوية، شأنه شأن أي جهاز حكومي لمراقبة السالمة الجوية، اعتمادا كبيرا على  أي جهاز اقليمي لمراقبة السالمة افعالية
). ١٣ ستة عناصر على المجاالت التي يغطيها الملحق االوالتي ال تنطبق منها (لعناصر الحرجة الثمانية ل  الفعالتنفيذال

 يؤثر على استقالل عمليات  الئعاقليمي للتحقيق في الحوادث والوقاجهاز وينبغي النظر في ضرورة ضمان أن إنشاء 
 ).ب( ـ الجزء Doc 9734 وهي مسألة لم تعالج بالتفصيل في الوثيقة ،التحقيق
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  المقترحاالجراء  - ٣
اقليمية للتحقيق في الحوادث أجهزة يرجى من االجتماع اعتماد التوصية الواردة في المرفق المتعلقة بإنشاء  ١- ٣

 .والوقائع

   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المرفق

  االجتماعالمعروضة على  توصيةال

لدول ل ارشادات   بوضع بأن تقوم االيكاو     ٢٠٠٨عام  ليوصي اجتماع شعبة التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها           
وثيقة مالئمة خاصة بالتحقيق فـي       في للدول   إتاحتهاو اقليمي للتحقيق في الحوادث والوقائع وادارته        جهازبشأن كيفية انشاء    

  .الحوادث ومنع وقوعها

  تهـى ــ ان




