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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  ١الفنیةاللجنة 

  المسائل الناشئة —سالمة الطیران   :٣١البند رقم 

ومنع  اجتماعات شعبة االیكاو للّتحقیق في الحوادثمقترح لعقد 
  كل خمس سنوات وقوعها

 )جمهوریة فنزویال البولیفاریةمن مقدمة ورقة (

  التنفیذي الموجز
عمل هذه الحاجة إلى استئناف دورة اجتماعات الشعبة للتحقیق في الحوادث ومنع وقوعها والنظـر فـي عقـد اجتمـاع توضح ورقة ال

كــل خمــس ســنوات لتنســیق األنشــطة اإلقلیمیــة والعالمیــة فــي مجــال التحقیــق فــي الحــوادث بشــكل فعــال، مــع إعــداد تقــاریر مرحلیــة 
  عالمیة للمساعدة على منع الحوادث.

  النظر في عقد اجتماعات شعبة االیكاو للتحقیق في الحوادث ومنع وقوعها كل خمس سنوات.الجمعیة العمومیة من یرجى  اإلجراء:
األهداف 
  .السالمةالهدف االستراتیجي المتعلق ببترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  المالیة:

فــي إطــار المیزانیــة البرنامجیــة العادیــة لفتــرة  لمتــوفرةااألنشــطة المشــار إلیهــا فــي هــذه الورقــة رهنــًا بــالموارد ســتُنفذ 
  .الخارجة عن نطاق المیزانیة بالتبرعاتو/أو  ٢٠١٦-٢٠١٤

   )٢٠٠٨تقریر اجتماع شعبة التحقیق في الحوادث ومنع وقوعها ( ،Doc 9914  المراجع:
 

 مقدمةال - ١

لحوادث ومنع وقوعها، وضم ، ُعقد اجتماع لشعبة التحقیق في ا٢٠٠٨أكتوبر  ١٨إلى  ١٣في الفترة من  ١- ١
مدیري هیئات التحقیق في الحوادث من مختلف أنحاء العالم. وكان هدف االجتماع هو تحدید ما تتألف منه أنشطة منع 
الحوادث والتغییرات التي ینبغي إدخالها في هذا المجال، فضًال عن استكشاف أسالیب متقدمة للتحقیق في الحوادث الستخدامها 

 في المستقبل.

، وتمخضت ١٩٩٩و ١٩٩٢ُعقدت االجتماعات السابقة لشعبة التحقیق في الحوادث ومنع وقوعها في عامي و  ٢- ١
 عن مبادرات وأسالیب لهیكلة هیئات التحقیق في الحوادث الجویة.

لفائدة العدید من قدت حلقات عمل وحلقات دراسة مرة أخرى بشأن التحقیق في الحوادث ومنع وقوعها وعُ  ٣- ١
التطور المتزاید آللیات السالمة والطیران بشكل عام، وتعزز هذا التطور بفضل استحداث متعددة، في ضوء  البلدان من مناطق

                                                                 
  النسخة اإلسبانیة مقدمة من فنزویال. ١
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وأنشطة التحقیق في الحوادث الجویة التي تجریها سلطات التحقیق في الحوادث في كل إدارة السالمة.  –الملحق التاسع عشر 
التحقیق في  –والتوصیات الدولیة، وخصوصًا الملحق الثالث عشر دولة منفصلة من أنشطة سلطات الطیران وفقًا للقواعد 

ولذلك من الضروري أن ُتعقد االجتماعات التي تهدف لوضع األهداف وتحلیل  عام. –الثالث حوادث ووقائع الطائرات، الفصل 
أهدافا قصیرة األمد وینبغي أن تضع هذه االجتماعات إحصاءات حوادث الطیران ودراسة آلیات منعها مرة كل خمس سنوات. 

 ومتوسطة األمد وطویلة األمد لألنشطة الرامیة إلى تعزیز السالمة وحفظها.

 التحقیق في الحوادث ةأهمیة االجتماعات المرحلیة لشعب - ٢

نظرًا لدینامیة قطاع الطیران الذي شهد نموًا مطردًا في العملیات وتكنولوجیات الطیران، فإن من الضروري  ١- ٢
بین اجتماعات سلطات التحقیق في الحوادث لدى الدول األعضاء في منظمة الطیران المدني الدولي  تقلیص المدة الفاصلة

لتزوید قطاع (االیكاو). وهو أمر ضروري لتحقیق الهدف الرئیسي المتمثل في تحدید أهداف، بمشاركة سلطات الطیران، 
وستساهم هذه المدخالت بشكل الطیران بالبیانات اإلحصائیة والتحلیلیة التي تم جمعها أثناء سیر أنشطة التحقیق في الحوادث. 

، وستؤدي إلى إصدار معلومات وتوصیات لشركات إدارة السالمة –كبیر في إدارة السالمة، كما یتبین في الملحق التاسع عشر 
 والخدمات الجویة للحفاظ على مستویات األمان والكفاءة المنشودة لعملیات الطیران.الطیران والمشغلین 

برامج التدریب اإلقلیمیة بشأن آلیات التحقیق في الحوادث ومنعها، والحرص على  وتعزیز ویتعین استئناف ٢- ٢
اجتماع من تقریر  ٣/٢و ٣/١ مواكبتها التغیرات المتسارعة في قطاع الطیران المدني الدولي، وهو ما ینسجم مع التوصیتین

 بشأن حلقات الدراسة والعمل. )Doc 9914(الوثیقة ) ٢٠٠٨شعبة التحقیق في الحوادث ومنع وقوعا (

وینبغي تهیئة بیئة مواتیة إلنشاء وتعزیز الهیئات اإلقلیمیة التي تنسق التحقیقات في حوادث الطیران المدني  ٣- ٢
جیع تقدیم المساعدة الفنیة وتنسیق المعاییر بین الدول للحرص على إجراء وتتعاون في هذا المجال، مع توفیر حوافز لتش

كما ینبغي تعزیز تنفیذ التحقیق في حوادث ووقائع الطائرات.  –تحقیقات موحدة فعالة، وفقًا لمقتضیات الملحق الثالث عشر 
الت إحصائیة وستشجع استخدام برنامج . وسیؤدي هذه اآللیات إلى إنتاج تقاریر وتحلیإدارة السالمة –الملحق التاسع عشر 

ECCAIRS .لإلبالغ عن البیانات 

 االستنتاجات - ٣

إن الطفرة التي تشهدها أنشطة الطیران والتطور التكنولوجي تنشئ حاجة إلى سیاسات عامة واستراتیجیات  ١- ٣
ع توصیات الملحق تضعها سلطات التحقیق في الحوادث وتتعایش مع سیاسات سلطات الطیران في مختلف الدول وتتوافق م

وینبغي أن تتمكن الدول من حشد قواها على الصعید اإلقلیمي وتنفیذ  التحقیق في حوادث ووقائع الطائرات. –الثالث عشر 
 السیاسات على الصعید العالمي لتحسین نتائج التحقیق في حوادث الطیران والنهوض بالسالمة الجویة ككل. 

بیة المتواصلة بشأن أسالیب وآلیات التحقیق في الحوادث أن تساعد ومن شأن حلقات العمل والدورات التدری ٢- ٣
األخصائیین الموهوبین الذین یحضرون في مشهد حوادث الطائرات لتحلیلها بعد ذلك بهدف منع تكرار حدوثها في المستقبل 

 وتعزیز سالمة الطیران.

مفید لسد الفجوات في المواد وعقد اجتماعات منتظمة لشعبة التحقیق في الحوادث ومنع وقوعها هو أمر  ٣- ٣
التدریبیة والقدرات وأسالیب التحقیق في الحوادث لدى السلطات المختصة في الدول األعضاء، كما سیساعد في اعتماد نهج 
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محكم وموحد إزاء التحقیقات في حوادث الطیران. كما یمكن تقدیم تحلیالت إحصائیة إقلیمیة بشأن الحوادث إلى دورتي المجلس 
 ، حسب االقتضاء.لالیكاوة العمومیة والجمعی

 

  –انتهـى  –


