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   التحقيق في الحوادثاجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

  ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
  ١٣الفصل الخامس من الملحق : ٢-١

 التحقيق في حوادث الطيران العام

  )األرجنتينمقدمة من ورقة (

  الموجز
 ١٣  الملحقإلى ٢-١-٥يدة برقم هذه الوثيقة الحاجة إلى إضافة توصية جد تتناول

  .لتوسيع نطاق التحقيق في حوادث الطيران العام والتعمق فيها
  .٣ االجتماع في الفقرة  علىعروضالمرد اإلجراء ي

 المقدمة - ١

 يجريفي األرجنتين، ) تم إبالغ االيكاو بوجود اختالف عنها" (الحادثة"وفقا للتعريف األرجنتيني لعبارة  ١- ١
 تتكبد، حتى وإن لم )بما في ذلك الوقائع(التي تقع لجميع الطائرات المسجلة على المستوى الوطني  التحقيق في الحوادث

  . ما يمكن اعتباره أضرارا خفيفةسوى

وقد أدى .   السابقة التجاربالمستمدة منوقد وفر ذلك للطيران العام مجموعة كبيرة للغاية من المعلومات  ٢- ١
أضرار مادية خفيفة للغاية، وقوع لعينات من الحوادث التي وقعت ولم تتسبب إال في ذلك أساسا إلى جمع كمية كبيرة من ا

 .وال تصنف العديد من الدول هذه األحداث كوقائع من األصل

 المناقشة - ٢

إلى التأكد من أنه بفضل الشروط المفروضة على المعلمين السابقة  المعرفة المبنية على التجارب هأدت هذ ١- ٢
 الدروس مجموعة من المعلومات منها وحصولهم على التدريب من خالل برامج محددة مبنية على في مجال الطيران العام

  . معدالت الحوادثبحدوث انخفاض فوري في التوصيات المستمدة منها سمحتالمستخلصة من التحقيقات في الحوادث، 

على جميع العاملين الجويين وال سيما الشباب الذين يحصلون على في المستقبل وسوف يعتمد النقل الجوي  ٢- ٢
والنتيجة الطبيعة هي أنه كلما ارتفعت نوعية التدريب وزاد االلتزام بقواعد الطيران من البداية .  تدريب وتعليمم من زما يل

 .لتالي سالمة النقل الجوي باوتحسنت القدرات المهنية ارتفعت أيضاكلما وتصويب المخالفات التشغيلية في وقت مبكر 
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وعلى نفس المنوال ونتيجة للتوصيات المستمدة من عمليات التحقيق في حوادث الطيران العام، فإن  ٣- ٢
العاملين في مرافق الصيانة الصغيرة والذين سيصبحون موظفين فنيين في هيئات النقل الجوي يجمعون الكثير من 

  .ي ثقافة السالمةاإلرشادات الهامة والمعارف القيمة والمفيدة ف

 عروضالماالجراء  - ٣

 : ويكون نصها على النحو التالي١٣ إلى الملحق ٢-١-٥نعتبر بالتالي أنه من المفيد إضافة توصية جديدة برقم  ١- ٣

 الطيران العام  منظماتها بحيث تستطيع توسيع نطاق عمليات التحقيق في حوادثتهيئينبغي للدول أن "  )أ 
 ".  السالمة المحصلة نتيجة لذلك وخاصة على معلمي الطيران معلوماتتعمم، ثم  فيهاوأن تتعمق

  — انتهى —


