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   التحقيق في الحوادثاجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

  على التحقيق في الحوادث والوقائعاإلقليمي التعاون   : من جدول األعمال٦البند 

  التعاون االقليمي
 )المثال األوروبي(

  ،١ فيهاالجماعة األوروبية والدول األعضاءفرنسا، بالنيابة عن مقدمة من ورقة (
  )٢لطيران المدنياللجنة األوروبية لاألخرى في  عضاءومن الدول األ

  الموجز
 سلطةها  قدمالتي ت المساعدة  وتكون  . الجويةلسالمة  لضروري  إن تنظيم وشمولية عمليات التحقيق في الحوادث أمر         

في القدر من الوسائل ضرورية  ال تحظى بنفس    لى منظمة   إالموارد،  لديها الكثير من    ،  السالمةمتعلق ب تحقيق  مكلفة ب 
فـي   و١٣لحق في المثناء التحقيق قد سبق ادراج مسألة التعاون في أو. شكاال عديدةأن تتخذ  أحيان ويمكن   بعض األ 
ـ قائمـة مرجع  (الهياكل التي تدعمها اتفاقات خطية مفـصلة         المسألة ب  ، ينبغى تعزيز  ومع ذلك . ٩٤/٥٦التوجيه   ة ي

الهياكـل  ومن أجـل اسـتكمال      .  الطويل األجل فيدخال تحسينات   إجل  أراف من   طبين األ ) السلوكقواعد  مدونة  و
 المزيد من التـآزر     تحقيقوهذا يضمن   . تحديد نطاق التعاون  بغية  جراء تقييم لالحتياجات    يجب إ ،  هاوتعزيزالقائمة  

المتعلـق   لتحقيـق ا سـلطات تدريجيا  قد عززت   و.  الطويل جلاألفي   أي فوائد    دون فراط با وتجنب تلقي المساعدة  
الـذي  ، وذلك بفضل نهج تعاوني منظم،  المتعلقة بالسالمة التحقيقات  إجراء  هياكلها وكفاءتها في     وروبيةاأل السالمةب
من واسعة في أوروبا    الخبرة  ويجدر اعتبار ال  . الجوية األوروبية سالمة  سلطات التحقيق في ال   نشاء مجلس   إلى  إدى  أ

 .جانب المناطق األخرى

  .٣وب من االجتماع في الفقرة رد اإلجراء المطلي

 المقدمة - ١

 الحوادث الكبرىفعند معالجة  .الجويةلسالمة لضروري إن تنظيم وشمولية عمليات التحقيق في الحوادث أمر  ١- ١
أن الدول ال يمكن للعديد من   أيضاخبراء وتسهيالت مدربين فحسب بل وإلى ، ال تحتاج الى محققينعلى وجه الخصوص

 .خرىأ دول ى مساعدة من ما لم تحصل علهاوفرت
                                                        

التفيـا  وايطاليـا  وايرلندا وهنغاريا واليونان  ولمانيا  وأفرنسا  وفنلندا  واستونيا  والدانمرك  ة و الجمهورية التشيكي وقبرص  وبلغاريا  وبلجيكا   النمسا و   ١
وعددها هذه الدول وجميع .  المتحدةةاسبانيا والسويد والمملكوسلوفينيا وسلوفاكيا ورومانيا وغال البرتوبولندا وهولندا وليتوانيا ولكسمبرغ ومالطة و

 .ي أيضا للطيران المدنيةوروباألاللجنة عضاء أ من ٢٧
صـربيا  ون مـارينو    موناكو والجبل األسود والنرويج وسا    ومولدوفا  والبوسنة والهرسك وكرواتيا وجورجيا وايسلندا      وأذربيجان  ورمينيا  ألبانيا وأ  ٢

 . وتركيا واوكرانياةسابقال ةوسويسرا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفي
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من ثناء التحقيق التعاون في أويتم . ١٣لحق ثناء التحقيق في المالتعاون في أترد مسألة وال وقبل كل شيء، وأ ٢- ١
 هاعيصنت و الطائرات تصميمدولسباب وقوع الحادث، أي أالسالمة في فهم بشأن  الدول التي لها مصلحة محددة خالل

قد األمر كذلك، في بعض الظروف، لم يكن ذا إوما، هذا التعاون قبل وقوع حادث اء ولكن يجب إنش. وتشغيلهاها وتسجيل
جراء ن تقدم خدماتها إلأبعض الشركات ه يمكن لنأورغم . ةالموارد المحدودمشكلة مثل صعوبات  المسؤول المحققواجه ي
تعود ن  أرئيسيإجراء تحقيق ادرة على بشكل كاف لتكون قة لدول التي ليس لديها هياكل متطورفإنه ينبغي أوال لتحقيق، ال

 .خرى التحقيق في السالمة التابعة لدول أسلطاتالى 

 وظيفيا في كل دولة ةتحقيق مستقللنشاء منظمة لشرطا إل EC/94/56 التوجيهيضع في االتحاد األوروبي، و ٣- ١
حتى ال تخلق عبئا ال و ). ٣-٦قره الف( الوسائل الالزمة لالضطالع بمسؤولياتها السلطةهذه لى عطَسوف تُو). ١-٦ ةالفقر(

طلب المساعدة من دولة عضو لدول  لانتتيح ٥-٦ و٤- ٦تين  اضافيينفقرتب ٦المادة استكملت مبرر له على بعض الدول، 
 .خرىأ

بالموافقة هذه المناقشات استخلص وضع وال بانتظام ٣حوادثفي ال اتالتحقيقبفريق الخبراء المعني ناقش و ٤- ١
تقييم احتياجاتها، ومدونة لقواعد السلوك لتنظيم التعاون بعضاء للدول األتسمح  التحقيقات ة عنمرجعي، قائمة وثيقتينعلى 
اللجنة األوروبية للطيران من حوادث في ال اتالتحقيقبفريق الخبراء المعني كما شارك أعضاء من . الموقعة السلطاتبين 

 . التابع لاليكاوغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران مشروع برنامج التنمية التعاونية للسالمة التشفي المدني

 وانب المساعدة خالل التحقيقج - ٢

 من مراحل التحقيقمرحلتان  ١- ٢
ره، األمر ي الحدث، ثم تطوذ، الذي يستمر نحو شهر واحد منولىاألتنظيم ال :تينرئيسيمرحلتين التحقيق عملية ل ١-١- ٢

. سياق العمللى سياق األزمة إمن االنتقال من الوضع ولى  األالمرحلةن ن تمكّأيجب و. عدة الذي قد يستغرق سنوات
أن المساعدة التي يمكن وتتوقف . لمجال السالمةالمساهمات المنجز لتقديم بعض المرحلة الثانية من العمل ستفيد تن أيجب و

 .في العمليةي انخرطت فيه ذالوقت البداية على خبرة ذات منظمة توفرها 

عادة ما و.  للتحقيقةوالعناصر الماديحقائق ولية وجمع الج األتاو النعلى التحقيق في  التنظيممرحلةتنطبق و ٢-١- ٢
العاملة خالل هذه المرحلة، والخبرة ة فرقاألكما يتم تحديد .  الوقتلكسجالت الطيران في ذ استخراج المعلومات منتم ي

). حجم المجموعات، وما الى ذلكو، األفرقة  رؤساءتعيين (التنظيمسهام في خرى الالزمة لإل من التحقيقات األةالمكتسب
تجنب  (مراقبة أي توجه ممكن والوقت المناسبالمالئمة في المعلومات نشر  تنظيميضا أمن المهم ، الفترةوخالل هذه 

وما وشركات التأمين، ئية مع السلطات القضا لتعاونل بوضوحطار اإل، وتحديد  الخطيرةو انتشار االفتراضاتات أبيتسرال
خبرة ال لديهانظمة ويمكن لم.  االعالمطوسائأضواء  خارج معمالهأعلى القيام بون قادرين لمحققويجب أن يكون ا؛ ) ذلكإلى

 .زمات واالتصاالتدارة األإلديها من معرفة في ما ن توفر أ الجويةكوارث الفي التعامل مع 

                                                        
عـضاء فـى اللجنـة    لدول األالتابعة لسالمة  التحقيق في السلطاتهو يضم  و.١٩٩١عام  ي   ف اتالتحقيقبفريق الخبراء المعني    إنشاء  تم   3

وكالة السالمة الجويـة األوروبيـة،      ووروبية،  راقبين الذين يمثلون اللجنة األ    من مشاركة الم   ويستفيد   ٤٤ وعددها   األوروبية للطيران المدني  
كنـدا،  للواليات المتحدة، ومجلس سالمة النقل      ومجلس سالمة النقل القومي ل    لجنة الطيران المشتركة بين حكومات كمنولث الدول المستقلة،         و

 .لرابطات طيارى الخطوط الجوية واالتحاد الدولى ،ومصنعي الطائرات، واتحاد النقل الجوي الدولي
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 سمحتثم . عمال التحقيقأللة األجل دارة طويإل االعالم واطانخفاض في ضغط وسائبلمرحلة الثانية يز اوتتم ٣-١- ٢
وخالل هذه ). والماليةفنية  والةالبشري(وتعبئة الموارد المطلوبة تحديد التوجهات الرئيسية وكذلك تحديد ب للمحققين التجربة
 المهم خرى، لذلك منأمساعدة الى استخدام مهاراتهم في بعثات تقديم الرسلت ممثليها لأ التحقيق التي سلطةقد تحتاج الفترة 
 .في وقت مبكر بشأن التدابير االنتقاليةقرارات اتخاذ 

 مالحظات بشأن أسس المساعدة ٢- ٢

ن تتضمن أيمكن و. لتوقيع على اتفاقات ثنائيةامن األفضل أنه الدول قد تجد بالقوانين الوطنية، المساس دون  ١-٢- ٢
ولكن . ثناء التحقيقاتفي أ المساعدة بشأن التدريب، فضال عن شروط بشأنالتحقيق شروطا  سلطاتاالتفاقات الموقعة بين 

القيود التي تطبق من تحديد ن يالطرفلكل من ومن المهم أيضا .  لبعثة المساعدةةهذه االتفاقات ال تغطي كل الجوانب التشغيلي
 .ا ومدتههامستوى المساعدة واستعمالبشأن من يقرر أي الخارجية لمنظمة ادارة موارد إو أحيث المسؤولية 

لمساعدة ولكن ئة اهياجراءات لى  عن التحقيق الشرعية عةمنظمة المسؤولتضفي اليق طلب رسمي، عن طرو ٢-٢- ٢
التي قد تواجهها عملية العوائق العملية معالجة يجب تحديد و ،فعلى سبيل المثال. ن تسهل هذه االجراءاتأيضا أيجب عليها 

في ، وذلك  الوصول الى الموقعتوفير إمكانيةير في الوقت الذي يستغرقه الحصول على تأشيرات أو التأخمثل المساعدة 
ساسية في فهم الحادث ولكنها تحتاج الى ألعناصر امن الوصول الى الموقع وتحليل الحطام الكون يكثيرا ما و. وقت مبكر
 .قصر وقت ممكنأالعمل في 

كيفية تمويل هذه  فإنحطام في البحر، اللمساعدة تكريس موارد كبيرة مثل البحث عن اطلب يقتضي عندما و ٣-٢- ٢
مراعاة و أالدولة نفسها على تأمين ال (يةتغطية التأمينالحلول مختلفة، مثل تم تحديد لقد : ةمالحظ. الى معالجةبحاجة العملية 
حافظ على تن أ  ينبغي، ولكن لحاالت الطوارئةموال المخصصو األأ) عمليات التحقيق الخاصةلالطيران شركة تأمين 
 . التحقيقيةاستقالل

 زيادة التعاون ٣- ٢
  : كالتالي، وهيز التعاونثالثة مجاالت لتعزي تم تحديد

  .الطيران ئعحوادث ووقاالتعاون في سياق   ) أ
استعراض أو ردود الفعل على حدث بالمتعلقة ة المراقبين، والمحاكاالترحيب بتدريب المحققين، و  ) ب

 .االجراءات

من خالل تبادل وجهات النظر، ات زمألنشاء وصيانة االتصاالت بين سلطات التحقيق خارج سياق اإ  ) ج
 .وما إلى ذلك، نطباعاتواال

  التحقيقاتبشأنة يقائمة مرجع ٤- ٢

حادثا كبيرا في عندما تواجه مسؤولياتها احتياجاتها وقدرتها على الوفاء بأن تدرس ، من المفيد للدول وقبل كل شيءوال أ
اللجنة من حوادث في ال اتالتحقيقبفريق المعني ال اعدهتي أ، ال)في التذييلالواردة  (ةالقائمة المرجعيوتقدم . الطيران المدني

 أو العمليةالعقبات  بالتحقيقات وةحتياجاتها المتصلال الدول المشاركة جانب من  شامالا، تقييماألوروبية للطيران المدني
نه سيؤدي الى أالتعاون للتأكد من هذا التقييم نطاق ن يحدد أيجب ، هاوتعزيزالستكمال الهياكل القائمة و. الممكنةالقانونية 

  السالمة في مجالفوائددون  ةفي حالة من التبعيالمساعدة ا يضع متلقي ، مم بافراطالمساعدةوتجنب تلقي مزيد من التآزر 
 . األجل الطويلفي
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 قواعد السلوك بشأن التعاونمدونة  ٥- ٢
:  العنوان التاليمتاحة على" (بشأن التعاونة قواعد السلوك ـدونم"ا اسم ـة، يطلق عليهـوثيقة على ـت الموافقـتم

www.ecac-ceac.org ،"األوروبية للطيران اللجنة عضاء فى  الدول األجانبمن  ٢٠٠٦عام في بداية ") المنشورات والوثائق
 على ، ينصEC/94/56 شيكاغو والتوجيه ةتفاقيبا ١٣لحق حكام ذات الصلة من الممع األالذي يتماشى هذا االتفاق، و. المدني
 ياللجنة األوروبية للطيران المدن يعضاء فلتعاون بين الدول األمفيدة ل سندات وضعجل أ، من طار مالئم للتعاونإوضع 

 .محدد خارج سياق تحقيق
 األوروبيةالجوية سالمة اللتحقيق في اسلطات مجلس  ٦- ٢

، وذلك بفضل نهج  في السالمةيقاتدارة التحقإهياكلها وكفاءتها في األوروبية سالمة لتحقيق في الاسلطات  كل عززت
، الذي يتكون من رؤساء الجويةسالمة السلطات األوروبية للتحقيق في المجلس نشاء إلى إوقد أدى هذا  . منظم تعاوني

نشاط بتنسيق ومواءمة المجلس يقوم و. وروبيعضاء في االتحاد األمن الدول األالجوية سالمة السلطات التحقيق في 
 .هايت من دون عرقلة استقاللسالمة السلطات التحقيق في

 االجراء المقترح - ٣

١- ٣ أن يقوم بما يليمن االجتماع طلب ي: 

 ٢٦لمادة عمال باقليمها إالسالمة عند وقوع حادث في في جراء التحقيقات إعلى ة يحث الدول المتعاقدأن   ) أ
دعم البحث عن موارد التي تفتقر إلى الالدول يرجى من ذا تم تحديد أوجه قصور، إ، وو شيكاغةاتفاقيمن 

 .اقليمي

 .العامةأمانة االيكاو ذكرة التفاهم المقترحة من جانب مب" المساعدةة بشأن مرجعيالقائمة ال"رفق أن ي  ) ب

اللجنة عضاء في الدول األأعدتها التي " بشأن التعاونمدونة قواعد السلوك "شجع دراسة آثار أن ي  ) ج
 ".المنشورات والوثائق" ، www.ecac ceac.org :  التاليالعنوان والمتاحة على ياألوروبية للطيران المدن

— — — — — — — —  

http://www.ecac-ceac.org
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APPENDIX  

 
CHECKLIST ON ASSISTANCE 

 
 
Assessment of the needs 
 

1. Is there an independent organisation with the specific task of conducting investigations into 
aircraft accident and incident? 

 
2. Is there a comprehensive set of national laws to organise the technical investigation? 
 
3. Does the investigative body have its own independent means to undertake technical 

investigations? 
 
4. Is there appropriate documentation, basic facilities and adequate means of transportation for the 

conduct of an investigation? 
 
5. Is there a specific database to enter and consult information on aviation events? Is there a need for 

assistance in the management of this database? 
 
6. Do investigators have access to the appropriate protective equipment and clothing before going to 

the crash scene? 
 
7. Are there any experienced investigators who have participated in or led major accident 

investigations? 
 
8. Is the number of investigators adequate to deal with a major investigation? 
 
9. Has an appropriate communication procedure been established to notify and then deal with the 

many parties involved in a major aircraft accident? 
 
10.  

a) Do you have access to all the facilities required to read out recorders?  
b) If not, is it possible to easily reach an agreement with a third party on such a task? 

 
11.  

a) Can you perform detail examination of parts or components of aircraft on your premises?  
b) If not, is it possible to easily reach an agreement with a third party on such a task? 

 
12.  

a) Is there any appropriate facilities for any possible additional examinations and research, 
such as numerical computation, spectral analysis, etc.?  

b) If not, is it possible to easily reach an agreement with a third party on such a task? 
 

13. Is it possible to carry out medical examination? 
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14. Are there seasonal peak periods for the activity of the investigative body which correspond to 
some specific needs for assistance? 

 
15. Is there a need for assistance to investigate general aviation events, or only for commercial 

aviation? 
 
16. Is there a need for some assistance to investigate specific activities, such as helicopters? 
 
17. Is there a need for advice on the organisation of investigation? 
 
18. Is there a need for advice on the gathering of basic data? 
 
19. Is there a need for assistance with the protection of the crash scene? 
 
20. Are there any investigators experienced in taking various samples of different nature?  
 
21. Are there any investigators who have experience or training in conducting an interview?  
 
22. Has a list of contacts been established to find some specific information (on the aircraft, 

meteorology, airfield, etc.)? 
 
23. Are the investigators experienced enough in the conduct of working groups (human factors or 

interpretation of data for instance)? 
 
24. Do investigators have a broad knowledge to analyse any human factors aspects? 
 
25. Are some specific tools and methods available regarding the analysis of factual information and 

determination of causes? 
 
26. Is there a need for assistance in writing reports and safety recommendations? 
 
27. Has a communication policy been established? 

 
Possible Obstacles 

 
28. Can the judicial investigation take precedence over and therefore hamper the conduct of the 

technical investigation? 
 
29. Can a foreign investigator access the scene, as well as any data relevant to the completion of the 

mission he is undertaking? 
 
30. In case of an event occurring abroad which involves your organisation, is rapid transportation 

available or is it then necessary to call upon a third party to assist you? 
 
31. According to your national laws, can you send aircraft parts or components abroad for 

examination? 
 
32. Which organisation is responsible for communicating information relating to an accident? 
 



 
A-3 
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33. Is the communication between the various possible parties organised, for example via a specific 
procedure? 

 
34. Are there any specific local constraints in your State, such as geographical, that might hamper the 

success of the assistance provided by another State? 
 
35. Has a procedure been established with operators to identify hazardous materials on the crash site? 
 
36. Has a procedure been set up or contacts been made which would facilitate the arrival of assisting 

investigators? 
 
37. Is it possible to translate documents for foreign investigators? 
 
38. Is the function of a foreign technical expert recognised under national laws? 
 
39. Are there any provisions under national laws relating to non-disclosure of confidential data? 

 
 
 

— END — 
 
 
 
 




