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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 
 

   من جدول األعمال٦-١التقرير المقدم الى الجلسة العامة بشأن البند ) مشروع(
 

  ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
  التقرير الختامي  :٦-١

في ) ٣-٦- ١ و٢-٦-١(األعمال  من جدول ٦-١عقد االجتماع جلستين بشأن البند 
١٥/١٠/٢٠٠٨.  

  ستوس. ن
  رئيس االجتماع
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  ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
  التقرير الختامي  :٦-١

  المقدمة  ١-٦- ١
وترد هذه . ١٣نظر االجتماع في االقتراحات بشأن إدخال تعديالت على الفصل السادس على الملحق   ١- ١-٦- ١

  :ةاالقتراحات تحت العناوين التالي
  اإلجراء بشأن توصيات السالمة؛  )أ

  .إصدار التقارير الختامية  )ب
  اإلجراء بشأن توصيات السالمة  ٢-٦-١
  :نظر االجتماع في اقتراح يقضي بإضافة ما يلي  ١- ٢-٦- ١

فترة تستغرق تسعين يوما لكي تتسلم الدول التوصية بشأن السالمة لإلبالغ عن اإلجراء المتخذ في   )أ
  .١٠- ٦ في الفقرةهذا الشأن، وذلك 

تنص على أنه ينبغي للدولة التي لم توجه إليها توصية بشأن السالمة  ١١-٦توصية جديدة رقم   )ب
لكنها تصرفت وفقا لهذه التوصية أن تبلغ الدولة التي تقدمت باالقتراح باإلجراء الوقائي المتخذ أو 

  . فيه الذي يجري النظر
أعاله بإدخال فترة إخطار مدتها تسعون ) يل المقترح الوارد في الفقرة أييده للتعدوأعرب االجتماع عن تأ  ٢- ٢-٦- ١

 ١٣  في الملحق١١-٦ولم يعرب االجتماع عن تأييده لالقتراح القاضي بإدخال توصية جديدة تحمل رقم . يوما
تأخذ اإلجراء المناسب االجتماع لم يبت بعد في مسألة الكيفية التي ستدرك بها الدولة التوصية بشأن السالمة وبالتالي  ألن

  . وهي لم توجه إليها هذه التوصية
في " في رسالة لإلحالة مؤرخة بشأن توصية السالمة"ونظر االجتماع في اقتراح يقضي بإدخال العبارة   ٣- ٢-٦- ١

راح وحظي هذا االقت. ١٠-٦ لتحقيق مواءمة بين هذه القواعد القياسية والتعديل المقترح في الفقرة ٩-٦ و٨-٦الفقرتين 
   .تعين تحريره من جانب األمانة العامةبتأييد من االجتماع، وذكر رئيس االجتماع أن نص االقتراح قد ي

ونظر االجتماع في اقتراح يقضي بإدراج إشارة إلى الهيئات الدولية المعنية بالطيران والمنظمات   ٤- ٢-٦- ١
ومع أن االجتماع أقر باألهمية . ١١- ٦ة التي تحمل رقم  وفي التوصية الجديد١٠-٦اإلقليمية المعنية بالطيران في الفقرة 

  .المتزايدة للمنظمات اإلقليمية، فإنه رأى بأن المسألة لم تصبح بعد جاهزة وبالتالي لم يؤيدها
 إلى جانب ١٠-٦ و ٩- ٦ و ٨-٦ات وفي ضوء هذه المناقشات، وافق االجتماع على تعديل الفقر  ٥- ٢-٦- ١
  :يلي ما
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يات توصية بقواعد وتوص
 واجراءات

، الفصل السادس، ١٣التعديل المقترح إدخاله على الملحق  ـ ٦/٧-١التوصية 
  ١٠-٦ و٩- ٦ و٨-٦الفقرات 

  : على النحو التالي١٠- ٦ و٩-٦ و٨-٦الفصل السادس، الفقرات عدل 
  التوصيات المتعلقة بالسالمة

. . .  
سلطة تحقيق الحوادث أو في أي مرحلة من مراحل التحقيق في حادثة أو واقعة ، فعلى           ٨-٦

ـ   رسـالة   بموجب  الوقائع التابعة للدولة القائمة بالتحقيق أن توصي         الـسلطات  ة لإلحالـة مؤرخ
المختصة، بما في ذلك السلطات المختصة في دول أخرى ، باالسراع في اتخاذ ما يلـزم مـن                   

  .سالمة الطيران  تدابير وقائية تعد في رأيها ضرورية لتعزيز
، ، أن ترسل ، كلما كان ذلك مالئمـا       لقائمة بالتحقيق في حوادث أو وقائع       على الدولة ا    ٩-٦

الـى سـلطات    لإلحالةرسالة مؤرخة   بموجب  أي توصيات متعلقة بالسالمة ناشئة عن تحقيقاتها        
منظمة الطيـران المـدني الـدولي    تحقيقات الحوادث في الدولة أو الدول المعنية األخرى، والى  

  .ئق صادرة عن المنظمةكان األمر متصال بوثا اذا
. . .  

  التدابير بشأن توصيات السالمة
في ،  يجب على الدولة التي تتلقى توصيات لتأمين السالمة أن تخطر الدولة المقترحة             ١٠-٦

 بالتدابير الوقائية المتخذة أو التي هي قيد البحـث،  ،غضون تسعين يوما من تاريخ رسالة اإلحالة     
  .تخاذ أي تدابيرلى عدم اإأو باألسباب التي دعت 

. . .  

  إصدار التقارير الختامية  ٣-٦- ١
وتتضمن هذه االقتراحات . ٦-٦و  ٥- ٦لى الفقرتين عنظر االجتماع في االقتراحات بإدخال تعديالت   ١- ٣-٦- ١
  :يلي ما

  ؛تلزم بنشر التقرير الختامي ل٥-٦توضيح صياغة الفقرة   )أ
التقرير "بدال من " ؤقتبيان م"تعديلها لتلزم بإعداد  لتصبح قاعدة قياسية، و٦-٦رفع مستوى الفقرة   )ب

  . الحالي" ؤقتالم
  صدار التقرير الختاميإ  ٤-٦- ١
أشارت إحدى الدول إلى أن النسخة اإلسبانية لورقة عمل األمانة العامة لم تتضمن أي اقتراح بتعديل الفقرة   ١- ٤-٦- ١
 ٥-٦المستخدمة في النسخة اإلنجليزية للفقرة " إصدار"كلمة وبفضل مساعدة المترجمين الفوريين لإليكاو، لوحظ أن . ٥- ٦

ومن ثم، .  ل بها في اإليكاووفي اللغة اإلسبانية وفي اللغات األخرى المعم" إعالنها على الجمهور"تم ترجمتها إلى 
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 في اللغات ٥-٦ومع ذلك، تظل هناك حاجة إلى تعديل الفقرة .  في هذه اللغات٥-٦هناك ما يدعو إلى تعديل الفقرة  ليس
. المعمول بها في اإليكاو، بما فيها االنجليزية، حيث هناك حاجة إلى توضيح أنه يجب إتاحة التقرير الختامي إلى الجمهور

    . كما اقترحت ذلك األمانة العامة٥-٦وهناك اتفاق على نطاق واسع مع االقتراح القاضي بتعديل الفقرة 
وبشأن " الجمهور"مصطلح  إحدى الدول الحصول على توضيح من األمانة العامة بشأن تعريف توطلب  ٢- ٤-٦- ١

على أنه يوحي إلى الجمهور على " الجمهور"مصطلح  ه يجب فهم أنتوأوضح. كيفية إتاحة التقرير الختامي إلى الجمهور
 كذلك أن توتأكد . على موقع اإلنترنت، مثال من خالل نشر التقرير الختامي ٥-٦نطاق واسع وأنه يمكن تعديل الفقرة 

 ورأت األمانة العامة أنه من المناسب إعداد  .إتاحة التقرير الختامي إلى الجمهور ال يعني بالضرورة نشره بنسخة مطبوعة
  ". متاح للجمهور"مذكرة لتوضيح مصطلح 

وجه خاص إزاء إمكانية سوء  قلقها إزاء نشر التقرير الختامي على الجمهور وبنوأعربت بعض الدول ع  ٣- ٤-٦- ١
وأعادت األمانة العامة وكذلك بعض الدول التأكيد على أهمية نشر التقرير . استخدام المعلومات الواردة فيهسوء تفسير أو 

 إحدى الدول إلى اجتماع شعبة وأشارت. الختامي على الجمهور ومساهمته في تعزيز الثقة فيما يخص عملية إجراء التحقيق
. لة الحاجة إلى إتاحة التقرير الختامي للجمهورأ االتفاق على مسدي شهذ، ال١٩٩٩الحوادث ومنع وقوعها  لعام التحقيق في 

 إلى ٢٠مونتريال، من  (جويةسالمة الل لتيجية العالميةاراالستالخاص بالطيران المدني رؤساء عت استنتاجات مؤتمر كما د
تبادل معلومات السالمة بين الدول وكذلك مع إلى ر من الشفافية وأكبقدر إلى توفير ) ١-٢، الموضوع رقم ٢٢/٣/٢٠٠٦

 وأشارت دول عدة إلى أن الشرط الذي يقضي بنشر التقرير الختامي على الجمهور منصوص عليه فعال في  .الجمهور
  . تشريعاتها الوطنية

  إصدار البيانات المؤقتة  ٥-٦- ١
 في االعتبار األخذ لتصبح قاعدة قياسية، مع ٦-٦ الفقرة  مستوىرفعهناك اتفاق واسع على االقتراح ب  ١- ٥-٦- ١

التقرير "محل " البيان المؤقت"واتفق أيضا على وضع عبارة . الحاجة على إطالع الدول على التقدم المحرز في التحقيق
  .  ، وذلك تفاديا لتحميل السلطة المعنية بالتحقيق عبء عمل أكبر"المؤقت

 واقترحت حذف ،٥-٦تكرر ما جاء في أحكام الفقرة  ٦- ٦الجملة األولى من الفقرة وقالت إحدى الدول إن   ٢- ٥-٦- ١
، المقترح إزالتها من "إصدار"والحظت إحدى المنظمات الدولية أن كلمة . واتفق على هذه المسألة بتوافق اآلراء. هذه الجملة

 ٦- ٦فقت جميع الدول على إعادة صياغة الفقرة وبناء عليه، ات. ٦- ٦ ال تزال توجد في التعديل المقترح للفقرة ٥-٦الفقرة 
  . ٥-٦وبغرض تحقيق مواءمة بينها وبين الصياغة المستخدمة في الفقرة " إصدار"إلزالة كلمة 

  تتسلم التقرير الختاميالدول التي يجب أن   ٦-٦- ١
إلى قائمة الدول  أيضا بغية إضافة أي دولة شاركت في التحقيق ٤-٦اقترحت إحدى الدول تعديل الفقرة   ١- ٦-٦- ١

  .واتفقت جميع الدول على هذا االقتراح. التي يجب أن تتسلم التقرير الختامي
  : إلى جانب ما يلي٦-٦ و ٥-٦ و ٤-٦ونتيجة لهذه المناقشات، وافق االجتماع على تعديل الفقرات   ٢- ٦-٦- ١
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توصية بقواعد وتوصيات 
 واجراءات

، الفصل السادس، ١٣ى الملحق التعديل المقترح إدخاله عل ـ ٦/٨-١التوصية 
  ٦-٦ و٥- ٦ و٤-٦الفقرات 

  : على النحو التالي٦- ٦ و٥-٦ و٤-٦الفصل السادس، الفقرات عدل 
. . .  

  الفصل السادس ـ التقرير الختامي
. . .  

  ختامياصدار التقرير ال
  للحادث دون تأخير الى الـدول      الختاميعلى الدولة القائمة بالتحقيق أن ترسل التقرير          ٤-٦

  :التالية 
  .الدولة التي فتحت باب التحقيق   )أ

  .دولة التسجيل   )ب
  .دولة المستثمر   )ج
  .دولة التصميم   )د
  .دولة الصنع   )ه
  .أي دولة شاركت في التحقيق )و ه
  . خطيرة إصابات مميتة أو إصاباتأي دولة لحقت بمواطنيها  )ز و
  .يالت هامة أو خبراءأي دولة قدمت معلومات ذات صلة بالموضوع، أو تسه  )ح ز
على ختامي  التقرير ال  تنشر تصدرعلى الدولة القائمة بالتحقيق في حادث أو واقعة أن            ٥-٦

  . بأقصى سرعة لصالح منع وقوع الحوادثالجمهور
 يتطلـب  طريق نشره على موقع اإلنترنـت، وال عن  التقرير الختامي للجمهور يتاح ـ  مالحظة
    .طبعه على الورقبالضرورة األمر 

 ينبغي أن تصدر الدولة القائمة بالتحقيق التقرير النهائي في أسرع وقت — توصية  ٦- ٦
 لم وإذا . شهرا من تاريخ وقوع الحادث  أمكن في غضون اثني عشرإنممكن ، وأن تصدره 

 الدولة يجب على نبغيي،   في غضون اثني عشر شهرااصدار إتاحة التقرير للجمهوريمكن 
كل سنة في تاريخ وقوع الحادث، على أن  تنشر بيانا مؤقتا على الجمهورأن القائمة بالتحقيق 

  .يق وأي مسائل أثيرت بشأن السالمةيتضمن تفاصيل التقدم المحرز في التحق
  

 ـ انتهـى ـ


