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 ) صفحات٥(  

   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )AIG/08( )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 
  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

 

   من جدول األعمال٧-١التقرير بشأن البند 
 

  . من جدول األعمال٧- ١، على التقرير بشأن البند ١٨/١٠/٢٠٠٨وافقت الجلسة العامة، في 

  

  

  

  

  

  

  .ا المالئم في ملف التقرير بعد ازالة صفحة الغالف هذهمالحظة ـ ينبغي إدخال هذه الورقة بمكانه
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  ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
  ١٣لملحق با) ھ(االضافة   :٧-١

  المقدمة  ١-٧- ١
في وقت الحق، و. ٢٠٠٦ في تاريخ نوفمبر ١٣أدرجت في الملحق ) ھ(أن االضافة علما باالجتماع أخذ   ١- ١-٧- ١

لمداوالت، ا في ضوءو. ٢٠٠٧ في سبتمبر )ھ(االضافة اقتراح باستعراض  ٣٦و في دورتها ناقشت الجمعية العمومية لاليكا
وافقت الجمعية العمومية على أن اجتماع شعبة التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها هو المنتدى األمثل لتناول هذا الموضوع 

  .أكثر فأكثر
 ١٢- ٥ من الدول أن تبدي رأيها بشأن تنفيذ الفقرة  كتابا تطلب فيه٢٠٠٨أرسلت األمانة العامة في مايو   ٢- ١-٧- ١

، تسلمت ٢٠٠٨ وبحلول سبتمبر  ).ھ(  عند النظر في االرشادات القانونية المنصوص عليها في االضافة١٣من الملحق 
) ھ( أن االضافة ٪٧٧ دولة من هذه الدول أي ما نسبته احدى وأربعونوقد أكدت .  ردا من الدول٥٣األمانة العامة 

 دولة أن ١٢ ومن جهة أخرى، أوضحت  ).ھ( عدتها على تنفيذ حماية بعض السجالت على النحو الوارد في االضافةسا
تساعدها على حماية بعض السجالت، ويعزى ذلك أساسا الى العراقيل التي تعوق قوانينها وتشريعاتها  لم) ھ( االضافة
  .الوطنية

  المناقشة  ٢-٧- ١
  .ت الدولية عدة ورقات عمل تتضمن عدة اجراءات مقترحة بهذا الصددوقدمت الدول والمنظما  ١- ٢-٧- ١
  :ما يليوتضمنت النقاط الرئيسية التي طرحتها الدول في ورقاتها   ٢- ٢-٧- ١

  ؛مزيدا من النظر) ھ( واالضافة ١٣يتطلب عدم االتساق بين الملحق   )أ
هذه القاعدة القياسية صيغت بشكل نظرا ألن .  ١٢-٥الصعوبات التي تعترض تنفيذ القاعدة القياسية    )ب

عام، فمن الصعب تنفيذها من الناحية العملية بسبب مخاطر تقويض حماية المواد الحساسة للغاية مثل 
واقترح .  تسجيالت الصوت في مقصورة القيادة واستجواب المحققين لموظفي التشغيل وتحليل اآلراء

 مع التركيز على هذه السجالت يمكن أن ١٢-٥ أن تحديد مستويات الحماية المطلوبة بموجب الفقرة
  .تؤدي إلى وضع نظام أكثر استمرارية في المستقبل وزيادة امتثال الدول

الثقافة "أهمية توخي الشفافية وتبادل المعلومات كأسس للسالمة الجوية والحاجة إلى تنفيذ مفهوم   )ج
  ؛المعلومات وتبادلهاالذي ينشئ مناخا يدعو إلى تشجيع وتيسير االبالغ ب" العادلة

 بغرض تقديم مبادئ توجيهية أدق لتنفيذ مفهوم ١٣لملحق با) ھ(الحاجة إلى استعراض اإلضافة   )د
  ؛"الثقافة العادلة"

الحاجة إلى تزويد المتخصصين في مجال الطيران بمبادئ توجيهية عن كيفية التفاعل مع وسائل   )ھ
ر معلومات مهمة ودقيقة إلى الجمهور مع الحفاظ في االعالم، بهدف تحقيق التوازن الصحيح بين توفي

  ؛الوقت ذاته على السرية الالزمة لألشخاص حرصا على تحقيق السالمة الجوية



AIG/08-WP/79  
  

 2-1.7  من جدول األعمال٧-١تقرير عن البند  
  

، مع األخذ في االعتبار ايجاد توازن مناسب بين الشفافية، عند )ھ(الحاجة إلى استعراض اإلضافة   )و
وفير خدمة أفضل للسالمة الجوية والمجتمع ، وتةالحاجة، ولحماية سرية مصادر المعلومات المحدد

  ؛العالمي المعني بالتحقيق في الحوادث
  ؛الطلب من االيكاو توفير مواد مرجعية بشأن تدابير الحماية التي اتخذتها الدول أو تعتبر عملية  )ز
توصية االيكاو بانشاء فريق عامل الستعراض كيفية حماية معلومات السالمة الحساسة بموجب   )ح

  ؛١٣طار الذي تتيحه االتفاقية والملحق اإل
  : ما يليحظيت بالتأييدتضمنت االقتراحات التي قدمتها المنظمات الدولية و  ٣- ٢-٧- ١

يتعين على البيانات التي يتم الحصول عليها في التحقيقات أن تكون في متناول الجهة الصانعة   )أ  
سالمة التي تضمن الجراءات االات، وتتخذ للطائرة، بحيث تتمكن تلك الجهة من توفير الدعم للتحقيق

  وتؤمن المساندة لبرامج السالمة الجاري تنفيذها؛
 في محيط مراقبة الحركة الجوية على نحو ما هو معمول به من للمنطقةحماية التسجيالت الصوتية   )ب  

  اجراءات وقيود مفروضة على التسجيالت الصوتية لمقصورة قيادة الطائرة؛
حظي بالمساندة، فإنه قد يكون من السابق ألوانه وضع " الثقافة العادلة"ن أن مفهوم على الرغم م  )ج  

  .تعريف لذلك اآلن
وحظي مفهوم .  وأعربت المناقشة الالحقة عن تأييد واسع لجميع النقاط المطروحة في مختلف الورقات  ٤- ٢-٧- ١

عربوا عن شكوك إزاء الحاجة إلى وضع تعريف أو حتى استخدام الثقافة العادلة بتأييد كامل غير أن بعض المشاركين أ
  .يزال قيد التطور ألنه مفهوم ال" الثقافة العادلة"مصطلح 

بناء على المناقشة، قرر االجتماع باالجماع أن يوصي االيكاو القيام بدراسة تهدف الى مراجعة وتسهيل   ٥- ٢-٧- ١
وجرى االتفاق على أن تكون . بل مجموعة مناسبة من الخبراء، بمساعدة من ق)ھ( واالضافة ١٢-٥تنفيذ الفقرة 

اختصاصات المجموعة واسعة الى حد كبير، وأن تنظر في الوثائق المعروضة تحت هذا البند من جدول األعمال والتعليقات 
  .أثناء مناقشة هذا البند من جدول األعمالفي التي جرى االدالء بها 

  السالمةبيانات سة لحماية  ـ المزيد من الدرا٧/١-١التوصية 
) ھ( واالضافة ١٢-٥أن تتولى االيكاو القيام بدراسة تهدف الى استعراض وتسهيل تنفيذ الفقرة 

ويتعين القيام بهذا العمل بمساعدة مجموعة مناسبة من الخبراء، وأن يجري ايالء . ١٣ بالملحق
ع شعبة التحقيق في الحوادث ومنع  من اجتما٧-١االهتمام للمسائل الموثقة والتي نوقشت تحت البند 

  ).٢٠٠٨(وقوعها 
  عن تسجيالت الصوراإلفصاح عدم   ٣-٧- ١
محيط مقصورة قيادة الطائرة ضرورية لتعزيز الصور في جرى االعراب عن آراء مفادها أن تسجيالت   ١- ٣-٧- ١

تحطم كوسيلة تسجيل محمية عند  ااقتصاديعملية وقد أصبحت مثل هذه التسجيالت . البيانات المتاحة والتسجيالت الصوتية
ألداء التشغيلي لدنى األحد مواصفات الوضع  ٢٠٠٣في عام وجرى اثبات امكانية تنفيذ مثل هذه النظم وتم . الطائرات

(Eurocae ED-112)لهذه التسجيالت .  
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أو جزئيا، ، كليا والنصوص المكتوبة منهاتسجيالت ال لكي تشمل ١٢-٥اقتُرح ادخال تعديل على الفقرة   ٢- ٣-٧- ١

  الدولية واعترضت احدى المنظمات. نفس مستوى الحماية أو أكثر على غرار التسجيالت الصوتية لمقصورة قيادة الطائرة
 ١٢- ٥على ادراج مسجالت الصور على أساس أنها تفضل أن يتناول هذه المسألة الفريق العامل المعني باستعراض الفقرة 

  .االعتراض هذا قبلولم ي.  ١٣لملحق با) ھ(من اإلضافة 
أبدى االجتماع أيضا القلق فيما يتعلق بطرق حماية تسجيالت الصور من الكشف في الدول التي ليست   ٣- ٣-٧- ١

  .قادرة أو راغبة في ادراج مثل هذه الحماية في تشريعاتها الوطنية
  .االجتماع التوصية التاليةأصدر   ٤- ٣-٧- ١

توصية بقواعد وتوصيات 
  وإجراءات

  ١٣ الملحق تعديالت للفصل الخامس من ـ ٧/٢-١التوصية 
  : من الفصل الخامس على النحو التالي١٢-٥ الفقرة عدل

  واجراؤه تنظيم التحقيق
. . .  

  مسؤولية الدولة القائمة بالتحقيق
. . .  
   السجالتافشاءعدم 
يجب على الدولة القائمة بالتحقيق في حادث أو واقعة، أينما وقعت، أال تتيح   ١٢- ٥

ت المذكورة أدناه ألغراض أخرى غير أغراض التحقيق في الحادث أو الواقعة، ما لم السجال
تقرر السلطة المختصة بادارة العدل في تلك الدولة أن افشاء هذه السجالت يتجاوز ما قد ينتج 

  ::هذا االجراء من أثر سيئ محلي أو دولي على هذا التحقيق أو أي تحقيقات في المستقبل عن
  ؛صريحات التي تحصل عليها سلطات التحقيق من أشخاص خالل قيامها بالتحقيقكافة الت  )أ
  ؛الطائرة كافة االتصاالت بين األشخاص الذين كانوا متصلين بتشغيل  )ب
  ؛أو الواقعة معلومات طبية أو خاصة تتعلق باألشخاص المشتركين في الحادث  )ج
  ؛سجيالتالتسجيالت الصوتية لمقصورة القيادة ونسخ من هذه الت  )د
  ؛التسجيالت الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية والنصوص المكتوبة لهذه التسجيالت  )ه
المحمولة جوا وأي جزء أو نص مكتوب من هذه مقصورة القيادة تسجيالت صور   )و

  التسجيالت؛
  . في تحليل المعلومات، بما في ذلك معلومات مسجل الطيرانآراء تم االدالء بها  )زو

  
  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ 




