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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

 على التحقيق في الحوادث والوقائعاإلقليمي التعاون   : من جدول األعمال٦البند 

 المنظمات اإلقليمية المعنية بالتحقيق في الحوادث والوقائع

  )مات كمنولث الدول المستقلةلجنة الطيران المشتركة بين حكومقدمة من ورقة (

  الموجز
التعديل ك لكذوالهيئات اإلقليمية الدولية المعنية بالتحقيق ومزايا دور هذه الورقة تناقش 

، بغرض مساعدة الدول على تحديث ١٣المقترح إدخاله على الفصل الخامس من الملحق 
  .التحقيق في الحوادث والوقائعمجال تشريعاتها الوطنية في 

  .٣جراء المطلوب من االجتماع في الفقرة رد اإلي

 المقدمة  -١

دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطـائرات        من   التنظيم والتخطيط  – من الجزء األول     ٦-١-٢توصي الفقرة     ١-١
)Doc 9756( ت  هذه الهيئاعالج أن تويمكن.  إقليمية معنية بسالمة الطيرانمجموعات بأنه ينبغي للدول أن تشجع على إنشاء

، وإقامـة  )كليا أو جزئيـا  (اتإجراء التحقيق تفويض سلطة   ، من قبيل    الجويةحوادث  ال قضايا التحقيق في     عالجاإلقليمية فيما ت  
 .اتتحقيقهذه البين الدول في إطار المشترك تعاون ال

 المناقشة  -٢

ـ اثن جمع بـين  دولية ت ، باعتبارها هيئة    "لجنة الطيران المشتركة بين حكومات كمنولث الدول المستقلة       "إن    ١-٢  يت
 "اتفاق الطيران المدني واستخدام المجال الجوي     "ساس  أوفقا للسلطة التي خولتها إياها الدول األعضاء فيها على           ١ دولة ةعشر

، تجري، إلـى    "االتفاق"، والمشار إليه فيما يلي باسم       ) ومسجل لدى اإليكاو   ١٩٩١وهو اتفاق دولي موقع عليه في ديسمبر        (
 في حوادث الطائرات في الدول المتعاقدة أو الطائرات التي تملكها أو تصنعها هـذه الـدول      اتتحقيقاألخرى،  مها  جانب مها 
 .، وتضع توصيات لمنع وقوع الحوادثالمتعاقدة

                                                        
 غيزسـتان،   وجمهوريـة قير    وجمهوريـة كازاخـستان،     وجورجيا، وجمهورية بيالروس، وجمهورية أرمينيا،   جمهورية أذربيجان،    ١

 .وأوكرانيا، وجمهورية أوزبكستانلدوفا، واالتحاد الروسي، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان، ووجمهورية م
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 سنة في مجال التحقيـق      ١٥خبرة تفوق   ب لجنة الطيران المشتركة بين حكومات كمنولث الدول المستقلة        تتمتع  ٢-٢
تحسين التفاعل بـين  وتدعم هذه اللجنة الجهود التي تبذلها اإليكاو في . ومنع وقوعها بالنيابة عن الدول   الطائرات  في حوادث   

اسـتنتاجات  بنـاء علـى   سالمة الطيـران،  المتعلقة بقضايا لل ولالدول على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي في إيجاد حل      
 ٢٠ الـذي انعقـد مـن        جية العالميـة للـسالمة الجويـة      مؤتمر رؤساء الطيران المدني الخـاص باالسـتراتي       وتوصيات  

هيئـات  ال إقليمية ودون إقليمية، بما فـي ذلـك          منظماتوتنطلق هذه اللجنة في مسعاها من كون إنشاء         . ٢٢/٣/٢٠٠٦ إلى
ع ضـطال عند االالتحقيق في الحوادث ومنع وقوعها، ينطوي على إمكانيات ضخمة لتزويد الدول بالمساعدة العملية         المعنية ب 

 واإلجـراءات ، ومالحقهـا  )Doc 7300( التفاقية الطيران المـدني الـدولي  وفقا  الملقاة على عاتقها مسؤولياتالواجبات والب
 فـي ) A36-WP/56ورقـة العمـل   (ي هذا الصدد  وقدمت اللجنة معلومات ف   .  الجوية سالمةالوالممارسات الحالية التي تكفل     

 .  للجمعية العمومية لإليكاو٣٦الدورة 

تنطـوي   ،لجنة الطيران المشتركة بين حكومات كمنولث الدول المستقلةات إقليمية، مثل   منظملة إنشاء   أمسإن    ٣-٢
 :الكافيةبشرية التكنولوجية والمالية والموارد الجميع الدول، ال سيما الدول التي تنقصها لواضحة على مزايا 

لطيران المدني والقواعد والتوصيات    لكامل اتفاقية االيكاو     وفقا للقواعد الموحدة التي تمتثل بال      تالتحقيقاتجري    ١-٣-٢
 . بها في اإليكاوالمعمولالدولية 

السلطات المعنيـة بـالطيران     مجرد إطار    ال تتجاوز    ألنها اإلقليمية بطبيعتها باالستقاللية     اتتتسم هذه المنظم    ٢-٣-٢
 .ات األخرى للدولإطار السلطتتجاوز أيضا  بل ، بعينها فحسبةالتابعة ألي دولالمدني 

كبيرا تمويال  تتطلب أيضا    بل   ،واسعةوخبرة  دقيقة  معرفة  مجرد  سالمة الطيران    المتعلقة ب  قضاياالوال تتطلب     ٣-٣-٢
االسـتعانة  أن تـتم  ويبدو أنه من باب زيادة الجدوى االقتصادية والكفاءة        .  خبراء من نوع خاص    تجاربوموارد مشتركة و  

لقراءة مسجالت بيانات الرحلة والمسجالت الـصوتية       مثال  وتدريبهم، وتجهيز المختبرات الفنية،     فنيين متخصصين   بمحققين  
 .تحملهاأن تدولة منفصلة ال تستطيع النفقات التي وتوزع بالتالي ة إقليمية، منظم، في إطار لمقصورة القيادة

 يسمح بالحفـاظ  ممافي الحوادث والوقائع، اد عدد التحقيقات    دزمن الطبيعي أن ي   ت اإلقليمية،   اومع إنشاء الهيئ    ٤-٣-٢
 . في مجال التحقيقعملية على الكفاءة الضرورية للمحققين وتطوير مهارات 

دول مـشاركة  مر ال يتطلب فقط ، ألن األالطائرات بإجراء التحقيق في حوادث  الدولفرد  نأن ت اآلن  وال يمكن     ٥-٣-٢
 متعدد الجنسيات الطابع ددتحيو.  أيضا مواطنوها ضحية الحادث ذهبتي  التصميم والتصنيع والتشغيل والتسجيل، بل الدول ال      

وقـوع  ويسهل كثيـرا منـع      . عين على نطاق واسع في العالم وداخل إقليم م        األشخاصهجرة  مسألة  ب إلى حد كبير  للتحقيق  
األمـر  دول،  عدة  ت  حاالالكثير من ال   تمثل في    اتالمصالح في إطار المنظمات اإلقليمية، نظرا ألن هذه المنظم        في  تضارب  

 .واإلعالنيسر مسائل التفاعل وتبادل المعلومات الذي ي

هتمـام   كيفية االتتبعالتحقيقات إلى السلطات المعنية وعلى أساس ومن السهل جدا تقديم التوصيات التي أعدت        ٦-٣-٢
 . من الدول المصنعةعدة دول متعاقدةهذه التوصيات، ال سيما عندما تكون دولة أو ب

بارزة، ألنه ليس مـن الـضروري أن        المنظمات  الوخرى  األدول  الدولي مع   التعاون  الومن السهل جدا إقامة       ٧-٣-٢
ويمكن اتخاذ هذه اإلجـراءات فـي إطـار         .  الدولية منظماتتكون عضوا في ال   أن  تبرم كل دولة منفصلة مذكرات تفاهم و      

 تنسيق القضايا مـع     ارات الدولية واإلقليمية، نظرا لسهولة    رتأثير على الق  على ال الدول أيضا   تزداد قدرة   و. قليميةاإلمنظمة  ال
 .الدول األخرى
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المعنيـة  الوطنيـة   المنظمات اإلقليمية، يجب على الـسلطات  ههذأنه عند إنشاء اإلشارة إلى   ومن الضروري     ٤-٢
وسـيكون مـن   . ظماتهذه المنتمويل ة وموارد  دوليالمنظمات ال  إلى   اتسلطبعض ال فويض  بالتشريعات النظر في إمكانية ت    

مراجع بعض ال من األصل   الدولية تتضمن   األساسية  السهل جدا إدراج هذه األحكام في التشريعات الوطنية، إذا كانت الوثائق            
 .توصياتالو

  المقترحاإلجراء  -٣

١-٣  عـات مجموأن اإليكاو تشجع الدول على دعم إنشاء العلى قترح النظر في المواد المقدمة، للتأكيد مرة أخرى    ي 
ت علـى   طـائرات، وإدخـال تعـديال     حوادث ووقـائع ال    ، بما في ذلك المنظمات المعنية بالتحقيق في       ةاإلقليميوالمنظمات  

 .إجراء تحقيقاتتكليف المنظمات الدولية بإمكانية  المقترح في المرفق بورقة العمل هذه بخصوص ١٣ الملحق

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المرفق

  ١٣التعديل المقترح ادخاله على الملحق 
. . .  

   التحقيق-الفصل الخامس 
  مسؤولية فتح التحقيق واجرائه

. . .  

  دولة وقوع الحادث
ظروف الحادث، وتتحمل مسؤولية اجراء التحقيق، يجب على دولة وقوع الحادث أن تفتح باب التحقيق في   ١- ٥

باالتفاق  )مشتركة بين الدول(أو منظمة دولية ولكن يجوز لها أن تفوض اجراء التحقيق اما كليا أو جزئيا الى دولة أخرى 
  .وعلى أي حال يجب على دولة وقوع الحادث أن تستخدم كل الوسائل الالزمة لتسهيل التحقيق. والقبول المتبادلين

ولهذه الدولة أن تفوض . دولة وقوع الحادث تحقيقا في مالبسات الواقعة الخطيرة تفتح ينبغي أن  ـتوصية  ١-١- ٥
وعلى . باالتفاق والقبول المتبادلين )مشتركة بين الدول( أو منظمة دولية أخرىكليا أو جزئيا الى دولة  اجراء التحقيق، سواء

  .م كل الوسائل لتسهيل التحقيقأي حال ينبغي لدولة وقوع الحادث أن تستخد

. . .  

  ـ انتهـى ـ




