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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 
 

   من جدول األعمال٤-١التقرير المقدم الى الجلسة العامة بشأن البند ) مشروع(
 

  ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
  ١٣شكل التقرير الختامي المنصوص عليه في الملحق   :٤-١

  .١٤/١٠/٢٠٠٨ من جدول األعمال في ٤- ١ بشأن البند  واحدةجلسةعقد االجتماع 

  ستوس. ن
  رئيس االجتماع



AIG/08-WP/68  
  )مشروع(

  من جدول األعمال٤-١قرير عن البند ت 1.4-1
  

  

  ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
  ١٣شكل التقرير الختامي المنصوص عليه في الملحق   :٥-١

  المقدمة  ١-٤- ١
في التقرير " العوامل المساهمة"وعبارة " األسباب" في عدة اقتراحات متعلقة باستخدام كلمة نظر االجتماع  ١- ١-٤- ١

  ".العوامل المساهمة"و" األسباب"الختامي، فضال عن تعريفي 
  األسباب والعوامل المساهمة  ٢-٤- ١
 ـ االستنتاجات من نموذج ٣تحت الرقم " والعوامل المساهمة"نظر االجتماع في اقتراح الدراج عبارة   ١- ٢-٤- ١

تسرد قائمة النتائج واألسباب والعوامل المساهمة التي أثبتها "صبح النص ، بحيث ي١٣التقرير النهائي المرفق بالملحق 
  ".التحقيق

بعبارة " األسباب"أو االستعاضة عن كلمة " األسباب"حذف كلمة : قُدمت عدة اقتراحات أخرى كما يلي  ٢- ٢-٤- ١
  ".ةاألسباب والعوامل المساهم"أو االستعاضة عن كلمة األسباب بعبارة " العوامل المساهمة"
في التقارير النهائية يمكن الخلط بينه وبين االستخدام القانوني لنفس " األسباب"الحظ االجتماع أن استخدام   ٣- ٢-٤- ١

وفي االجراءات القانونية كثيرا ما تعتبر األسباب مطابقة إللقاء اللوم . المصطلح في اجراءات إلقاء اللوم أو المسؤولية
اع أن صناعة الطيران وهيئات التشريع والمنظمين ووسائط االعالم وأفراد الجمهور والحظ االجتم. والتعويض القانوني

يستفيدون من الشرح الواضح والرسمي لسبب وقوع الحادث ـ أي، بيان ما سبب الحادث الى جانب تقديم تفاصيل مسائل 
والحظ االجتماع كذلك أن . مطلوبةالسالمة المباشرة وغير المباشرة التي حددت خالل التحقيق، واالجراءات التصحيحية ال

. الدول في كل أنحاء العالم تواجه مجموعة كبيرة ومتنوعة من الظروف القانونية والسياسية المختلفة في الدول المختلفة
ولوحظ أيضا أن بعض التغييرات المقترحة يبدو أنها حل غير مباشر للمسألة الحقيقية جدا التي تواجهها بعض الدول بتجريم 

وجرى االعراب عن رأي أن فشل سلطة التحقيق في الحادث في الوفاء بالدور األساسي المتمثل في شرح سبب . ادثالحو
وقوع الحادث قد يهدد قدرتها على أن يكون لها تأثير قوي وايجابي على السالمة، ويمكن أن يؤدي إلمكان أن تنهض 

  .ياد أقل، لشغل هذا الفراغمؤسسات أخرى، ربما لديها خبرة أو ح
ولكن تم ابداء القلق ازاء أن مثل " العوامل المساهمة"جرى االعراب عن عدة آراء تأييدا الستخدام عبارة   ٤- ٢-٤- ١

في مرفق " األسباب"وفي نهاية األمر وافق االجتماع على االستعاضة عن كلمة . ١٣هذا االصطالح غير معرف في الملحق 
  ".العوامل المساهمة"مع طلب أن تضع االيكاو تعريفا لعبارة " العوامل المساهمة"وعبارة " ألسبابا" بكلمة ١٣الملحق 

 وطلب من االيكاو دراسة ١٣استخدمت في أجزاء أخرى من الملحق " األسباب"الحظ االجتماع أن كلمة   ٥- ٢-٤- ١
  ".العوامل المساهمة"و" األسباب"ن ما اذا كان من المطلوب اجراء تعديالت تبعية بغية تسهيل استخدام المصطلحي

، علما بأن الصيغة قد تقتضي "األسباب"نتيجة للمناقشة، وافق االجتماع أيضا على تعديل لتعريف   ٦- ٢-٤- ١
  ".العوامل المساهمة"تعديالت أخرى نتيجة لوضع تعريف 
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 2-1.4  من جدول األعمال٤-١تقرير عن البند  
  
  :قدم االجتماع التوصيتين التاليتين  ٧- ٢-٤- ١

توصية بقواعد وتوصيات 
  وإجراءات

  ١٣تعديل تعريف األسباب ومرفق الملحق  ـ ٤/١-١صية التو

  التعاريف ـ األولالفصل 
. . .  

 التي أدت الى ،االت السهو أو األحداث أو الظروف، أو مزيج منهااألفعال أو ح — األسباب
 أو اإلدارية على تحديد الخطأ أو تحديد المسؤولية وال يدل تحديد األسباب الحادث أو الواقعة

   . الجنائيةالمدنية أو

. . .  

  نموذج التقرير النهائي— مـرفق
. . .  

   االستنتاجات-٣
وينبغي أن تتضمن . التي أثبتها التحقيق والعوامل المساهمةئج واألسباب تُسرد قائمة النتا

  .بالنظم  األسباب الفورية وكذلك األسباب األعمق المتعلقة القائمة

  مةوضع تعريف للعوامل المساه ـ ٤/٢-١التوصية 
وأن تجري دراسة للحاجة الى تعديالت تبعية في " للعوامل المساهمة"أن تضع االيكاو تعريفا 

" العوامل المساهمة" والمواد االرشادية المتصلة به بصدد استخدام المصطلحين ١٣الملحق 
  ".األسباب"و

  ـ انتهـى ـ




