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   التحقيق في الحوادثاجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

  ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
  ١٣لمنصوص عليه في الملحق  االنهائي التقرير نموذج   :٤-١

 النهائي المساهمة في وضع التقرير العواملاالبالغ عن 

  )أستراليامقدمة من ورقة (

  الموجز
 أو عن حادث النهائيعم الورقة االقتراح القاضي بإدراج العوامل المساهمة في وضع تقرير التحقيق تد

 المزيد من ويقترح.  لألسباببديالبوصفها خيارا اال أن الورقة تقترح تقديم العوامل المساهمة . واقعة خطيرة
 أيضا ويقترح. ارة الى كلمة أسباب االشتردحيثما بأكمله  ١٣ الملحق التناسق فيالتعديالت لضمان تحقيق 

  .عوامل مساهمة/ تعريف معدل لألسباب 
  .٣رد اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة ي

 المقدمة - ١

أستراليا على مدى عدة ينبغي ان تنطوي جميع تحقيقات السالمة على تقييم احتمالي لألسباب، كانت إذ  ١- ١
 وهو مصطلح يعكس على نحو أفضل "عوامل المساهمة في تحقيق السالمةال" الستخدام مصطلحات مثل سنين مناصرة قوية

  تقييمويحتمل أن يكون.  من الحوادث والوقائع في نظم معقدةلكثير تسبباألسباب التي كثيرا ما تكون لها عوامل متعددة 
 استخدام فإنة على ذلك، وعالو.  على عنصر واحد في نظام ما واحد مضلال أو تبسيطيا ومشجعا إللقاء اللوم"سبب محتمل"
قانوني لنفس المصطلح في االجراءات الخاصة الستخدام البين ا بينه و الخلطيمكن في تقارير التحقيق في السالمة "السبب"

 .المسؤوليةبباللوم أو 

التحقيق المعنون  ١٣ من الملحق "األسباب"اعترافا بأنه ال يحتمل أن يكون هناك توافق في اآلراء لحذف  ٢- ١
، اال أنه. WP/8، فإن أستراليا تؤيد النية الكامنة وراء التعديالت المقترحة في ورقة العمل الطيراندث ووقائع حوا في

 تستخدم يقترح أن النهائي التقرير نموذج الى االستنتاجات الواردة في "العوامل المساهمة" عبارةضافة االكتفاء بإ ا عنعوض
من القاعدة القياسية ) ج( الواردة في الفصل األول وفي الفقرة الفرعية التعاريف في "العوامل المساهمة/ األسباب " عبارةهنا 
العوامل " عبارةومن شأن هذا مساعدة الدول التي ال ترغب في استخدام مصطلح أسباب ولكنها تريد فقط استخدام . ٤- ٥

 تعديلينبغي أيضا و.  ذلكيجوز لهاف كليهما اذا كانت دول ترغب في استخدام المصطلحين ،وبدال عن ذلك. "المساهمة
 تعريف مشابه اعتمدته المنظمة البحرية الدولية بعد مواءمته منيشمل تعريفا مقترحا للعوامل المساهمة، لتعريف األسباب 

)IMO.( 
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 المناقشة - ٢
 .السبب والسببية واآلثار القانونية ١- ٢

يق، تستخدم أستراليا المصطلح  التحقوجهة نظر حادث من وقوعالى العوامل التي تساهم في عند النظر  ١-١- ٢
يحدث  اذا لم ، هو عامل السالمة الذي"العامل المساهم في السالمة"و. األسباب ا عن عوض"العوامل المساهمة في السالمة"

 أال يكون قد حدث الوقوع ويحتمل أال تكون اآلثار الضارة المرتبطة بحالة الوقوع قد  اذنيحتمل، في الوقت المعنيأو يوجد 
ف على  معر"يحتمل"مصطلح و.  عامل آخر مساهم في السالمة أو وجدأو كانت خطيرة، أو يحتمل أال يكون قد حدثحدثت 

. الدولي المعني بتغير المناخالحكومي فريق الستخدام ال وفقا في المئة ٦٦ أكثر من  احتماال بنسبةيعنيو "يرجح"أنه يوازي 
  السالمة قد ساهم في نشوء الوقوع من عواملحكم حول ما اذا كان عاملويعتمد هذا التعريف نهجا تدريجيا حيث أن ال

 . بعامل آخر مساهم في السالمةوإماالوقوع ب لعالقته إما يصدر وفقا

 اثبات واسنادمن جهة أخرى، في محاولة تعريف سبب حادث ما نتج عنه ضرر ينظر العقل القانوني الى  ٢-١- ٢
 باستحقاق مرتبطة ارتباطا ال انفصام له، تكون المسائل المرتبطة بالسببية تقصيريةالمسؤولية الفي قانون و. مسؤولية قانونية

 كما ،وفي مجال القانون.  أن المدعى عليه مسؤول عن األضرار التي تم تحديدهايتقرر من المدعى عليه عندما االنتصاف
ويترتب ون مختلفا تماما  تركيز التحقيق يكر محوإال أن.  السببية أساسا مسألة واقع وحكمتكونالتحقيق عملية هو الشأن في 

، قد ترتبط المسؤولية بسبب  في قانون المسؤولية التقصيرية،على سبيل المثالو.  مختلفة تماما قد تكونعلى هذا أن النتيجة
ما أو  النظر عن العوامل األخرى أو الظروف التي يحتمل أن تكون قد لعبت دورا مهبصرف، "ا مادياأثر" أن له يتبينما 

 التركيز من جميع العوامل ذات الصلة الى العامل أو العوامل ذات  محوروانتقل. حتى دورا أكثر أهمية في احداث الضرر
 يجوز أن تنكر المسؤولية ،وباالضافة الى هذا.  المعلومات التي قدمتها األطرافعلى أساسغراض قانونية ألالصلة 

 جميع العوامل األخرى ذات الصلة بسبب العامل أو تدخل لذا اهملتآخر قد فيد بأن وقوع حادث ي قرارالقانونية بسبب 
 .العوامل القانونية ذات الصلة

ولسوء .  بصفة جذريةنمتبايني السببية للتوصل الى يكون الهدف القانوني والهدف التحقيقي ،في نهاية األمر ٣-١- ٢
كما تم شرح و.  اللوم والتعويض القانونيطابقا السنادم فيها ة السبب بصفة ال رجعفي اجراءات المحاكم اعتبارالحظ، يتم 
 فيها في ال لوم العوامل المساهمة في التحقيق في الحوادث التي تحديدالكامنة وراء  تختلف المنهجية والمبادئ ،ذلك أعاله

من قيمة االستنتاجات التي وهذا ال يقلل وال ينبغي أن يقلل .  السبب واللومفي التحقيق القانوني عنالعديد من الجوانب الهامة 
 استخدام مصطلحات قائمة  اال أن.مي اليه فيما يتعلق بالهدف المحدد الذي ترمن التحقيقين أي في اطارتم التوصل اليها ي

 من تحقيق نوني قامحاوالت الستخالص استنتاجبذل  الى يؤديعلى أساس المسؤولية القانونية لوضع االستنتاجات التحقيقية 
بين وتؤيد أستراليا بشدة اقتراحا يقضي بأن يعطى الخيار للدول .  خالفا لهدف تحقيق السالمة– ١٣لملحق ل اوفقالمحقق 

 . العوامل المساهمة لتشجيع االنتقال الى العوامل المساهمة/االبالغ عن األسباب 

 ١٣ في الملحق  األسبابالى األخرى االشارات ٢- ٢

 وأجزاء أخرى من ١-٦ الى بعض التناقض بين التوصية سيؤدي التعديل المقترح ادخاله على المرفق ١-٢- ٢
 ٢٥- ٥ القاعدة القياسية و) ج٤-٥ وكذلك في القاعدة القياسية التحقيق واألسباب لتعريفييحدث بالنسبة هذا و. ١٣الملحق 

 .العوامل المساهمة/وينبغي تعديل هذه المجاالت لكي تعكس الخيار القاضي بتحديد األسباب. )ح

 العناصر المساهمة/بتعريف األسبا ٣- ٢

وقد أدرج . ١٣ بموجب االرشادات التي وردت في تمهيد الملحق ١-٦ التوصيةيشكل المرفق جزءا من  ١-٣- ٢
. ، إال أنه لم يعرف هذا المصطلح"العوامل المساهمة"التعديل المقترح ادخاله على المرفق مصطلحا جديدا في الملحق وهو 

عامل " لمصطلح المدونة تعريفا تلكتتضمن و. مدونة التحقيق في الضحاياا مؤخروقد اعتمدت المنظمة البحرية الدولية 
 اجتماع شعبة التحقيق في المقدم الى األسباب تعديل هذا التعريف واعتماده وادراجه ضمن تعريف المفيدومن . "سببي
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 العوامل المساهمة/سبابألا : التعريفتسميةاال أنه ينبغي اعادة . AIG/08-WP/8حوادث ومنع وقوعها في ورقة العمل ال
نص على أن استخدام العوامل ت بعد التعريف مالحظة  اضافةوعالوة على ذلك ينبغي. ح المقتريرد في االجراءكما 

  وأيضا استنتاج اللوم والمسؤولية المرتبطين بالسببي، القانونلتفسيرلالمساهمة يفضل على استخدام األسباب نظرا 
 .)األسباب(

 االجراء المقترح - ٣
 :يرجى من االجتماع القيام بما يلي ١- ٣

 :لمرفقل سيؤدي الى التعديالت التالية اقتراحاعتماد  ١-١- ٣

العوامل المساهمة /األسبابوالنتائج، تسرد قائمة " على النحو التالي بحيث يصبح  االستنتاجات٣ البند يعدل ١- ١-١- ٣
 ."العوامل المساهمة/اب األعمق المتعلقة بالنظمالفورية وكذلك األسب األسباب تتضمن القائمةينبغي أن و.  التحقيقأثبتهاالتي 

 ."العوامل المساهمة/األسباب وتاجاتتحديد االستنب... " على النحو التالي بحيث يصبح التحليل ٢يعدل البند  ٢- ١-١- ٣

 .األسباب/ الى السبباشارة توجد حيث ،تالية في المجاالت ال١٣ االضافي للملحقالنظر في التعديل  ٢-١- ٣

 ."العوامل المساهمة/تحديد األسباب" على النحو التالي تحقيقالينبغي تعديل تعريف  ١- ٢-١- ٣

، إن العوامل المساهمة/تحديد األسباب"  على النحو التالي ٤-٥من القاعدة القياسية ) ينبغي تعديل الفقرة ج ٢- ٢-١- ٣
 ."أمكن

 تحقيقسير ال في اجتماعات االشتراك" على النحو التالي ٢٥- ٥من القاعدة القياسية ) ينبغي تعديل الفقرة ح ٣- ٢-١- ٣
 ."الممارسات المساهمة/األسبابو ...  بـالمتعلقةبما في ذلك المداوالت 

 : على النحو التالياألسبابينبغي تعديل تعريف  ٤- ٢-١- ٣

ت الى  التي أدمنها، مزيج أو ،الظروف وأ أو األحداث السهواألفعال أو حاالت . العوامل المساهمة/األسباب
  : أو الواقعة والتي بدونهاالحادث

  .تحدث أن  لحادث أو لواقعة خطيرةما كان  -١
 القدر من بنفس أو أن تكون  قد حدثتيحتمل أال تكون آثار ضارة مرتبطة بالحادث أو الواقعة الخطيرة  - ٢

  ..الخطورة
  .٢ أو ١في  مرتبط بنتيجةآخر  أو ظرف حدث أو سهويحتمل أال يكون قد حدث فعل أو   - ٣

 الخطأ أو تحديد المسؤولية تخصيص التحقيق أثبتهاامل المساهمة التي العو/النتائج واألسبابب يستدلال :  مالحظة
 .االدارية أو المدنية أو الجنائية

  ـ انتهـى ـ


