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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

  للتدقيقااليكاوعمليات  كشفهاتسد الثغرات التي   : من جدول األعمال٧البند 

المرتبطة بالتحقيق في الحوادث ومنع وقوعها الثغرات 
 تدقيقلااليكاو لعمليات  كشفهاتالتي 

  )انة العامةاألممقدمة من ورقة (

  الموجز
 في مجال التحقيق في الحوادث والوقائع خالل شفتتكا للثغرات التي موجزا هذه الورقة تقدم

مناقشة تيسيرا لوذلك الجوية السالمة مراقبة عمليات برنامج االيكاو العالمي لتدقيق 
  . المالئمةاالجراءات التصحيحية

  .٣ في الفقرة االجتماعرد اإلجراء المطلوب من ي

 المقدمة - ١

 في تعزيز سالمة الطيران (USOAP) جويةسالمة المراقبة اليتمثل الهدف من البرنامج العالمي لتدقيق  ١- ١
 تنفيذ حالة قدرة الدول على مراقبة السالمة ولتحديد ، على أساس منتظم،العالمي من خالل إجراء تدقيق للدول المتعاقدة

 واالرشادات المقترنة بها واالجراءات (SARPs)االيكاو الصادرة عن سالمة المرتبطة بالوالتوصيات الدولية الدول للقواعد 
 .السالمةالمتعلقة بوالممارسات 

إطار التي كشفتها عمليات التدقيق في التحقيق في الحوادث والوقائع لثغرات موجزا تقدم هذه الورقة  ٢- ١
ما يقرب من ثمانين  عندما تم تدقيق ٢٠٠٧ء من ديسمبر التابع لاليكاو ابتداالجوية السالمة مراقبة البرنامج العالمي لتدقيق 

 .دولة

 المناقشة - ٢

 واألنظمةالتشريعات  ١- ٢

تكون األحكام الواردة في التشريعات والتنظيمات غير كافية الجراء تحقيقات فعالة في بعض األحيان،  ١-١- ٢
التحقيق  — ١٣ ة الواردة في الملحقالمتثال للقواعد القياسية الدوليلأو /ومالئمة في حوادث الطائرات والوقائع الخطيرة و

 .في حوادث ووقائع الطائرات
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 :فيما يلي المجاالت التي لم توجد لها أحكام أو كانت األحكام غير كافية لها، بوجه خاص ٢-١- ٢

 . في الوقائع الخطيرةاجراء التحقيقات  )أ 

 أو  اللومزعقد توالتي قضائية الدارية واالجراءات اال التحقيق وفصلها عن ةاستقالل عملي  )ب 
 .المسؤولية

 .فورا  الدولة بجميع الحوادث والوقائع الخطيرةاتاخطار سلط  )ج 

 .محققينللتفويض السلطات الالزمة   )د 

 . ذات الصلةةدلحماية وحفظ الطائرة وجميع األ  )ھ

 .١٣  من الملحق١٢- ٥عدم افشاء السجالت الوارد ذكرها بالقائمة التي تتضمنها الفقرة   )و 

 .المعنية الدول مشاركة الممثلين المعتمدين من  )ز 

في بعض الحاالت تكون األحكام الواردة في تشريعات الدولة وتنظيماتها غير كافية لضمان االمتثال  ٣-١- ٢
لآلثار مراعاة إذ أنها ال تنطبق على السلطات القضائية التي قد تستخدم عناصر عمليات التحقيق دون أي ، ١٣للملحق 

 .١٣حق  من المل١٢-٥الضارة المذكورة بوضوح في الفقرة 

 سلطة التحقيق أو تنظيم وتعيين وتعيين موظفيتنظيم  ٢- ٢
  سلطة تحقيق دائمةالتي ليس لديهاالدول موظفي 

 :المجموعات التاليةإلى  الدول ، تنقسمفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية ١-٢- ٢

  .(CAA)منفصلة عن سلطات الطيران المدني ودائمة تحقيق الدول التي أنشأت سلطة   :١المجموعة 
اجراء التحقيقات في ع بمسؤولية ليضطسلطات الطيران المدني نطاق الدول التي أنشأت مكتبا دائما داخل   :٢عة المجمو

  .الوقائع/الحوادث
اجراء ضطلع بمسؤولية ي الطيران المدني لشئ كيانا ثابتا داخل أو خارج سلطاتالدول التي لم تن  :٣المجموعة 

 .الوقائع/التحقيقات في الحوادث

وترتبط .  ٣و ٢ تينأكثر اشكالية في الدول التي تقع في المجموععادة نب التنظيمية تكون الجوا ٢-٢- ٢
 خبراء فنيين مخصصين لفترة عملية التحقيق وجود في تلك الدول بتضارب المصالح وصعوبة المشتركةاالهتمامات 

 .بكاملها

 تفتقر كما أنهافعل ذلك أو وسائل لانشاء نظام تحقيق خاص بها على  عدد من الدول القدرة جد لدىال يو ٣-٢- ٢
النشاء مكتب دون اقليمي للتحقيق في الحوادث والوقائع على (إلى االرشادات الخاصة بمعرفة كيفية التعاون مع دول أخرى 

 ).سبيل المثال

 —  بعنوان ورغم وجود كتاب دوري مكرس لهذا الموضوع وضعته االيكاو،فيما يتعلق بتدريب المحققين ٤-٢- ٢
 العديد من الدول بعد بانشاء نظم تدريب لم يقم، (Circ 298)  في حوادث الطائراتريب المحققينلتدط التوجيهية والخط

ة للدولة من خالل دتكفل تلبية االحتياجات المحدأو لم /، و)يةربما في ذلك سياسة التدريب والبرامج والخطط الدو(رسمية 
 . لخبرائها الفنيينقدمالتدريب الم
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 .ر المعدات المالئمة ووسائل النقل واالتصاليويل التحقيقات وتوفخرى بتمالشواغل األترتبط  ٥-٢- ٢

 االبالغاجراءات  ٣- ٢

 الموظفين أو الكيان المسؤول ،المذكورة أعاله ٣الواردة في المجموعة الدول  خاصة ،لم تعين بعض الدول ١-٣- ٢
 .الحوادث والوقائعبالغات معالجة وعن تلقي أو نقل 

.   سلطات الدولة بعدد مهم من الحوادثتُبلّغال  بالضعف إذ ،في بعض الدوللالبالغ يتسم النظام الداخلي  ٢-٣- ٢
بها فورا سلطات طيران الدولة وبالتالي ال يتم تُبلّغ أن عددا من الوقائع الخطيرة ال  أكثر، يمكن أن نعتبر وبوجه خاص

 .بصفة كاملةأو ال يتم فيها على االطالق التحقيق 

 ساعة ٢٤يعمل على مدار هاتف لالتصال  من الدول إلى االيكاو رقم  عدد لم يقدم،باإلضافة إلى هذا ٣-٣- ٢
 .الفوري من قبل دول أخرى معنية بحوادث ووقائع خطيرةلالبالغ الستخدامه 

 . عديد من الدولفي االبالغ وال يتم اعطاء الشكل الرسمي الجراءات  ٤-٣- ٢

 اجراءات التحقيق ٤- ٢

عن الحوادث ومنع وقوعها في كل دولة في حقيق تالااليكاو في مجال تصدرها  تكملة المواد التي يجب ١-٤- ٢
أن  إذ ينبغي ة،مءالالم أخرى حسب ارشاداتاجراءات محددة وعمليات ومبادئ توجيهية وقوائم مرجعية أو أية طريق 
 مثل هذه االرشادات النظام المحدد الذي أنشأته الدولة للتحقيق في الحوادث والوقائع تحت مسؤوليتها وكذلك للمشاركةتعكس 

 .في عمليات التحقيق التي تقوم بها دول أخرى

المتعلقة باجراء االرشادات األخرى  وأضع بعد مثل هذه االجراءات والعمليات يإال أن عددا من الدول لم  ٢-٤- ٢
 تكون االجراءات قائمة ،وفي بعض الحاالت.   تقوم بها دول أخرىالتيالتحقيق وكذلك المشاركة في عمليات التحقيق 

 . متسقةبصفةدائما ق ولكنها ال تطب

 م االيكاو لالبالغ عن الحوادث والوقائعاوتوصيات السالمة ونظالنهائية التقارير  ٥- ٢

توصيات السالمة وتقارير نظام والنهائية او الخاصة بالتقارير ر حاالت عدم االمتثال ألحكام االيكتكث ١-٥- ٢
ولم يتم استكمال أو نشر عدد من .  اءات قائمةحتى في الحاالت التي تكون االجر االيكاو لالبالغ عن الحوادث والوقائع

دون الخوض في عملية التشاور مع الدول المعنية النهائية في بعض الحاالت تم استكمال التقارير و.  النهائيةالتقارير 
 .األخرى

 منع الحوادثنظم  البيانات وقواعدنظم االبالغ و ٦- ٢

البالغ عن وقائع لتنسيق األوروبي المركز  نظامبرمجيات أكثر عدد الدول التي اعتمدت فازداد أكثر  ١-٦- ٢
لحفاظ على قاعدة بيانات خاصة بالحوادث ل داخل نطاق نظام االيكاو لالبالغ عن الحوادث والوقائع (ECCAIRS)الطيران 
 :الجوانب التي تثير الشواغل الرئيسيةفيما يلي و.  والوقائع

على النحو بالغ عن العديد من الحوادث حيث ال يتم االتطبيقا تاما نظام ابالغ إلزامي غير مطبق   )أ 
 .المطلوب

 ).على مستوى الدولة(عدم وجود نظام طوعي لالبالغ   )ب 

 . سلطات الطيران التابعة للدولة للبيانات المرتبطة بالسالمةتحليلعدم   )ج 
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 اقليمية للتحقيقأفرقة التعاون النشاء  ٧- ٢

: ٣-٣٦القرار  وغرات السالمة الجويةاالستراتيجية الموحدة لسد ث: ٢-٣٦قرار الجمعية العمومية يدعم  ١-٧- ٢
، دليل مراقبة السالمة، المنظمات االقليمية لمراقبة السالمة كما ورد وصفها في  السالمة–تنفيذ برنامج دعم التنفيذ والتنمية 

للتحقيق  أفرقة إنشاء ألداة هذا مثااليعد .  (Doc 9734)  الجويةاقليمي لمراقبة السالمةجهاز انشاء وادارة  —) ب(الجزء 
 الندوة المشتركة بين المفوضية األوروبية وااليكاوعلى دعم أكبر من خالل هذه المنظمات وحصلت .  في الحوادث والوقائع

 .١١/٤/٢٠٠٨ و١٠التي عقدت بشأن المنظمات االقليمية في مونتريال في 

تعاون االقليمي خالل العن  تقدم معلومات (AIG/08-WP/19)األمانة العامة علما بأن ورقة العمل تحيط  ٢-٧- ٢
 . هذه المسألةةعالجمدول لللارشادات بوضع االيكاو بقيام توصية الاالجتماع إلى دعي في هذا الصدد و.  عمليات التحقيق

  المقترحاالجراء  - ٣
التي  ١٣الملحق ببشأن سد الثغرات المتعلقة التوصية الواردة في المرفق الموافقة على يرجى من االجتماع  ١- ٣

 . الجويةالسالمةمراقبة يات تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق  خالل عملكشفت

   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المرفق

  االجتماعالمعروضة على توصية ال

لترتيب االيكاو دراسة تجري أن ب ٢٠٠٨لسنة الحوادث ومنع وقوعها في تحقيق الجتماع شعبة يوصي ا
مراقبة عمليات التدقيق التي يجريها البرنامج العالمي لتدقيق أثناء في  اكتشفت التي ١٣ ثغرات المرتبطة بالملحقلا تاويلأو

  .بأكثر الطرق كفاءةسدها الجوية لالسالمة 

  ـ انتهـى ـ


