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في مجال رئیسیة التحقیقات الخالل ة جهمواالصعوبات ال
  وروبياأل منظور ال: السالمة

ضاء والدول األع ١باسم االتحاد األوروبي ودوله األعضاء لیتوانیا(ورقة مقدمة من 
المنظمة األوروبیة لسالمة المالحة من ؛ و ٢في اللجنة األوروبیة للطیران المدنياألخرى 

 )الجویة (یوروكونترول)

  التنفیذي الموجز
 ،في بعض األحیان ،الطائرات الكبیرةشمل في الحوادث والوقائع الخطیرة التي ترئیسیة تحقیقات السالمة ال جودة تتعرض

ووقائع  في حوادثالتحقیق  - الثالث عشر ألحكام الملحق غیر السلیمتطبیق الت المرتبطة ببسبب الصعوبا االنتقاصإلى 
مجموعة متنوعة من هذه الظروف في هذه الورقة وتتناول السالمة. في مجال دروس الستوعب ال تُ ونتیجة لذلك، . الطائرات

  لسالمة.ل امن أج التحقیقات وفوائدهاجودة  تحسنالسبل التي یمكن أن فیها قترح تُ و 
  الجمعیة العمومیة : قترح التوصیات التالیة لتنظر فیهاتُ  اإلجراء:

 تفویضإمكانیة ، ینبغي أن تنظر في خطیر محتملق في حادث یتحقوقوع الحادث أال تقوم بالقرر دولة ت عندماأ) 
المشغل أو دولة  التحقیق، مثل دولة عملیة جزئي أو كلي، إلى دولة أخرى لها مصلحة خاصة فيبشكل التحقیق، 

  ؛الثالث عشر قلحالصنع، كما هو مسموح به بموجب الم
یمكن أن  جهةن أي ع ةوظیفیمن الناحیة المستقلة التابعة لها أن هیئة التحقیق ب لدولا ضمنأن تینبغي ب) 
  مهامها؛بها ؤدي التي تالموضوعیة خل بأو ت امصالحه معها تتعارض

ثنائیة أو إقلیمیة، بما في ة شبك في شكل، لدیها التحقیق هیئاتون بین ج) ینبغي أن تضع الدول ترتیبات التعا
  نشر تقاریر التحقیق (انظر أدناه)؛ للمساعدة فيذلك 

في ذلك عن طریق نشرها بأسالیب السالمة، بما في مجال تحسین نشر تقاریر التحقیق  لدولا د) ینبغي أن تكفل
  ؛على سبیل المجاملة زیةإلى اللغة اإلنجلیترجمات توفیر الو  ةإلكترونی

 األدلةجمیع حق الحصول على التابعة للدول  سالمةفي مجال ال التحقیق لهیئاتالیكاو اضمن ه) ینبغي أن ت
وتوفیر قاعدة قیاسیة مستوى  الواردة في الملحق الثالث عشر إلى ٣- ٤- ٥ توصیةالاالرتقاء ب، من خالل دون قید

  القضائیة. سلطاتالسالمة وال في مجالالوطنیة  التحقیق هیئاتتفاقیات بین االبروتوكوالت أو ال إعدادالتوجیه بشأن 
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األهداف 
    سالمة: تعزیز سالمة الطیران المدني العالمي.ال -(أ)  هدف االستراتیجيالترتبط ورقة العمل هذه ب  ستراتیجیة:اال

اآلثار 
  المالیة:

  ال توجد.

  )٢-٣(القسم  إدارة السالمة –لحق التاسع عشر الم  المراجع:
  )ب(، الجزء دلیل مراقبة السالمة الجویة، Doc 9734 الوثیقة

 ٥-٣٧ ) (القـــرارات٨/١٠/٢٠١٠ فـــي ( قـــرارات الجمعیـــة العمومیـــة ســـاریة المفعـــول، Doc 9958الوثیقـــة 
  )٢١-٣٧و ٨-٣٧و

 )أ( ٣-٣ ) (التوصیة٢٠١٠( تقریر المؤتمر الرفیع المستوى بشأن السالمة، Doc 9935الوثیقة 

 مقدمةال - ١

، سواء التي الطائرات الكبیرةشمل الوقائع الخطیرة التي ت وأالحوادث في  الرئیسیة السالمة في سیاق تحقیقات ١- ١
ألحكام الملحق  غیر السلیمتطبیق نابعة من الالتحقیق بانتظام صعوبات  هیئاتأي مكان آخر، تواجه في أجریت في أوروبا أو 

 .الدروس في مجال السالمةمجتمع الطیران من عیق استفادة التحقیقات وی دةجو ینال من أن  ومن شأن ذلك. الثالث عشر

التحقیقات وتأثیرها  جودةإلى تحسین رمي إجراءات تفیها قترح هذه الورقة مثل هذه الصعوبات، وتُ  وتتناول ٢- ١
على وجه  تناقشأنها ما ب، في غایة األهمیةحمایة معلومات السالمة، والتي هي المتعلقة بالمسائل هنا ستثنى وتُ على السالمة. 

 في سیاق تقریر عمل فرقة عمل حمایة معلومات السالمة. أصح

 الثالث عشر لملحقالمحددة في االمبادئ الرئیسیة  - ٢

في مجال تحقیقات الممت لضمان فعالیة وجودة عددا من المبادئ التي صُ لحق الثالث عشر المحدد ی ١- ٢
ومدى إتاحة المعلومات األطراف األخرى،  ومشاركةصالحیات الوفد، و قیق، رئیسیة مثل توقیت التحتتناول مسائل السالمة، و 
 السماح باستخالصسالمة هو الفي مجال تحقیقات الأن الهدف الوحید من على  بصفة خاصة. ویؤكد الملحق للجمهور

 .السالمة في مجال دروسال

مسألة فإن ، بطبیعة الحال االیكاوادة كل دولة متعاقدة لدى سیم احتر ایجب هذه المبادئ أنه في حین وضح تو  ٢- ٢
التحقیق لیس، إذا جاز التعبیر، و مجتمع الطیران الدولي. مسألة تخص تحقیقاتها من  لصالتي قد تستخوالدروس  ما حادثوقوع 

"نظام  تكرار، ضمنالتسهم إلى حد كبیر في منع خلصة والدروس المست الختامينشر تقریرها فدث: االحوقوع "ملكیة" دولة 
 ".الكاملة مةالسال

 تهاجهواتتم مالصعوبات التي  - ٣

 تفویض التحقیق ١- ٣

شمل لتحقیق في جمیع الحوادث والوقائع الخطیرة التي تاإجراء ب دثاالحوقوع دولة الثالث عشر  لحقالملزم یُ  ١- ١- ٣
أو ارد محدودة مو ربما التي لدیها ، دثاالحوقوع دولة أن تقوم  مع ذلك . ویمكناكیلوغرام ٢ ٢٥٠تتجاوز كتلتها التي الطائرات 
ال تتطلب التحقیق، في حین أن دولة  واقعة مجرد ف هذا الحدث على أنهیصنبتالتحقیق، في مجال مختلفة أولویات ببساطة 
الثالث عشر الملحق ها منحتي یمكانیة الاإل أن رغمو التحقیق. إجراء یجب ه أن ترىدولة التصمیم أو دولة الصنع قد أو  المشغل

، حتى حیث ال یوجد سبب موضوعي لعدم هال یتم دائما استخدامفإنه ، جدامثل هذا الظرف بشكل جید  جتعالتفویض التحقیق ب
 القیام بذلك.
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 االستقاللیة والكفاءة ٢- ٣

رغم و . یةتلقى تعلیمات من أي جهة خارجیمكنهم ، وال اتهمتحقیقجراء إن لدى یستقلمن و محققال یكونیجب أن  ١- ٢- ٣
المحققین مع ذلك  فإنسلطة الطیران المدني، بإلى حد ما  مباشربشكل التحقیق یئة تتصل هما كثیرا في الوقت الحالي أنه 
 على تجنب تضارب المصالح.عموما ون قادر 

المحققین أیضا یكون لدى یجب أن فها. یتاستقاللبسبب بالطبع مضمونة  تهیئة التحقیق لیسأداء لكن فعالیة و  ٢- ٢- ٣
صعوبة محتملة ما یشكل هذا و هم. و قدمها مستشار یللبیانات والخبرات التي السلیم قدیر التعلى ین قادر  واكونأن یالكفاءة المهنیة و 

البشریة سواء البشریة أو المالیة أو  - إجراء تحقیق كبیر بسبب نقص الموارد لدىدة مقیّ  تكونالتحقیق، التي  هیئاتللعدید من 
 .)في الكثیر من األحیان( معاوالمالیة 

، وربما العملیاتتسییر  توخي السالمة لدى علىالتشكیك في قدرة المشغل دائما إلى حادث الوقوع یدعو و  ٣- ٢- ٣
التحقیق عامل یة هیئة استقاللو . صحیحةال سالمةال عاصرهیئة تعلى اإلداریة هیئة قدرة البالشيء فیما یتعلق یدعو إلى نفس 

 تشویه تحلیل الحادث.احتمال لرئیسي في تجنب أي 

 ختامیةالتشاور ونشر التقاریر ال ٣- ٣

فإن وما إلى ذلك،  الختامیةإلصدار التقاریر  ةمتزایدصورة الحدیثة ب توسائل االتصاال ه یتم استخدامغم أنر  ١- ٣- ٣
قل أعدد . وهذا یؤدي بطبیعة الحال إلى صورة مطبوعة فقطفي  تقاریرهاعلى نشر  تعمل تزالما التحقیق  هیئاتالعدید من 

 .فقط المنشورة باللغة الوطنیة) ةكثیر ال(ن ذلك، في حالة التقاریر مقل وأ -  الختامیةالتقاریر مطلعین على من ال بكثیر

 السالمةالتحقیقات في مجال العالقة بین التحقیقات القضائیة و  ٤- ٣

وذلك ألسباب من أهمها معقدة،  مشكالتثیر تالسالمة التحقیقات في مجال العالقة بین التحقیقات القضائیة و  ١- ٤- ٣
، ومؤخرا التشریعات ذات الصلة في نص الملحق الثالث عشرالتشریعات التي تختلف من بلد إلى آخر. وقد  طبقست ىأن األول

السالمة. ومع ذلك، فإن  في مجال عرقل التحقیقیالتحقیق القضائي یجب أال إجراء أن بمبـدأ یقضـي على االتحاد األوروبي، 
 بین هذین الشكلین من التحقیق لیس دائما عملیا.تضارب معالجة ال لجمن أقترح للحاالت التي تحتاج إلى تحكیم ذي یُ الحل ال

فحص حطام الطائرة، أو أو الوصول إلى موقع الحادث، حول قد تنشأ الصعوبات، على سبیل المثال، و  ٢- ٤- ٣
قضاة التحقیق في بعض األحیان ویحتفظ الرحلة و/أو مسجالت الصوت.  خاللالتي ُأخذت البیانات حصول على ال
لقیام بذلك. ل وطنیة اتكون هناك قدر تخارج الدولة حتى عندما ال یمنعون قراءتها ت تحت الحراسة لفترات طویلة، أو مسجالبال

 .الجهازتصمیم أو خلل في البوجود االشتباه  تهدیدا خطیرا للسالمة عند فورعلى المسجالت القراءة  عدمل وقد یشكّ 

التي ، التي تؤدي إلى تدمیر أجزاء معینةالتحقیق عملیة ب امالقیقرارات وقف السلطات القضائیة أن تكما یمكن  ٣- ٤- ٣
السالمة في مجال یوضع التحقیق  قدالسالمة. وأخیرا،  في مجال ، إذا لم یكن هناك اتفاق قائم مع المحققیناأحیانا ال مفر منه

 .فنیةالخبرة ال توفیر لیقتصر علىسالمة في مجال التحت سیطرة السلطات القضائیة، مما یحد من دور المحققین 
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 جراء المقترحاإل - ٤

 على الوجه السلیم جمیع الحوادث والوقائع الخطیرةفي التحقیق فالة ك ١- ٤

(أو  هیئة جانبتفتقر إلى القدرة على إجراء التحقیق في الحوادث الكبرى من  التي الهیئات مساعدةینبغي  ١- ١- ٤
 :الغرض هات لهذاالسیناریو بعض  توخيیمكن و  تمتلك الموارد المناسبة. أخرى ) هیئات

دولة  من جانبالتحقیقات إلى تفویض  الثالث عشرالملحق  یشیر: دثاالحوقوع دولة  جانبالتحقیق من تفویض  •
 المحتملة خطیرةالحوادث بالكافیة، ال سیما فیما یتعلق بصورة ستخدم ال یهذا البند لكن ث، و ادالحوقوع 

التحقیق،  تفویض إمكانیة ، ینبغي أن تنظر فيمحتملة خطیرة وقوع الحادث عدم التحقیق في واقعةولة قرر دعندما ت
هو  ع، كماالصنأو كلي، إلى دولة أخرى لها مصلحة خاصة في التحقیق، مثل دولة المشغل أو دولة  ئيجز بشكل 

 .الثالث عشر بموجب الملحق مسموح به

هذا التفویض غیر  حیث یكون: ميقلیاإلثنائي أو المستوى المن السلطات األخرى، سواء على المقدمة المساعدة  •
ن تطلب أالقدرة على إجراء تحقیق كامل التي لیس لدیها هیئة للینبغي كبرى، المناسب، وال سیما بالنسبة للحوادث 

  في حالة عدم وجود ترتیبات مسبقة، غالبا ما تكون دولة التصمیم أو الصنع.و أخرى.  هیئةمن  المساعدة
للتحقیقات، بناء على  المساعدة في إجراءأخرى لتأمین  هیئاتائیة مع عت بعض الدول اتفاقات ثنقّ قد و و  ٢- ١- ٤
 ةنطوي أیضا على المنهجیت، ولكن قد تالیسجقراءة التعادة على المساعدة  ههذقتصر ت. و ضیقأو  واسعطلب، وعلى نطاق ال

ن أن بعض االتفاقات تنص على مجانا، على الرغم م انیة أو مشاركة المحققین. وعادة ما یتم تقدیمهفالخبرة ال وأالمتبعة 
 تعویض مالي.

االستعانة داخل المنطقة یمكن للدول قلیمي، حیث اإل المستوىالمساعدة المتبادلة على على ینطوي نهج بدیل و  ٣- ١- ٤
 منالدول كما یمّكن ذلك  ٣تها المحدودة.اقدر علیها القیام بها بیتعذر التي تحقیقات المن أجل إجراء  ا البعضهبعضبموارد 
تحقیق إقلیمیة، رغم وجود عدد قلیل جدا هیئة . وثمة بدیل آخر هو إنشاء ا بشكل أفضلحجم هیئة التحقیق الخاصة به تحدید

 .على ذلك من األمثلة

ینبغي تشجیع ، الحجم كبیرة هیئةبفاظ تحوتجنب عبء اال التي تتجاوز قدرتها على التحقیق حاالتالمن أجل معالجة 
 هیئة: اتفاقات ثنائیة مع مثل ما یلي مختلفة عامة أطرویمكن اعتبار دة والتعاون. على وضع اتفاقات للمساعالدول 

 إقلیمیة.هیئة إنشاء شبكة إقلیمیة للحصول على المساعدة، أو إنشاء  وأالتحقیق الرئیسیة،  هیئاتأو أكثر من 

 التحقیق هیئات یةتعزیز استقالل ٢- ٤

 اللتحقیقات، ولكن تسییر االحوادث مستقلة في التحقیق في  هیئةأن تكون  الثالث عشرلحق المقتضي ی ١- ٢- ٤
ب إلى اذهالمن المستحسن و مستقلة عن الهیئات األخرى، مثل هیئة الطیران المدني الوطنیة.  نفسهاأن تكون الهیئة قتضي ی

ضارب المصالح ي تجنب تت" الةالوظیفی یة"االستقالل باشتراط، اآلن فعل تشریعات االتحاد األوروبيمثلما ت، قلیال أبعد من ذلك
  .ما ) حدثأسبابتحدید سبب (لدى ممكن الوالتدخل الخارجي 

                                                                 
 سالمة الطیرانفي مجال التحقیق هیئات الشبكة األوروبیة لو"، ACC" اللجنة األوروبیة للطیران المدني مجموعة جانبمن  أوروبا في األمثلة مقدَّ تُ  ٣
 لالتحاد األوروبي.التابعة  دنيالم
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 امصالحه التي یمكن أن تتعارضو ، أو جهة أخرى أي طرف آخرعن التحقیق مستقلة وظیفیا  هیئةینبغي أن تكون 
 موضوعیتها.على ثر ؤ مع المهمة الموكلة إلیها أو ت

 تقاریرالعلى  االطالعتحسین فرص  كفالة ٣- ٤

فقدان مقاومة مجتمع الطیران یساهم في على  بصورة منتظمة سالمةفي مجال الدروس المستفادة النشر إن  ١- ٣- ٤
أن الحوادث "القدیمة" یمكن فإن ، اسابق مكانته البارزةأو یفقد أو ُیغفل  سالمةفي مجال م التعلّ ما ُیهدر عندو الذاكرة الجماعیة. 

فاعل مهم في الحوار بشأن المسائل المتعلقة بسالمة عنصر المة سفي مجال الهیئة التحقیق فإن وبالتالي . تقع من جدید
  ".الكاملة نظام السالمة " سیاق الطیران على المستوى الوطني، وفي

یفضل أن تكون من موقع على شبكة االنترنت، و  التحقیق هیئاتشرها جمیع التقاریر التي تنإنزال أن یتسنى  ینبغي
بوصفه النص باللغة األصلیة  مع إتاحةلیزیة، جإلى اللغة اإلن مجانیة ة بترجمةمصحوب ةالدولییة هماألالتقاریر ذات 

 من دولة أخرى.بمساعدة  ذلكفي كل حالة، یمكن تحقیق و . يمرجعالعمل ال

 العدالة وٕاقامةالحوادث في المستقبل  منعضمان التوازن السلیم بین  ٤- ٤

في الوقت  األدلةجمیع على السالمة مجال  فيصول المحققین حبشأن  الثالث عشر الملحق الوارد فيالبند  ١- ٤- ٤
 .في الوقت الحاضر توصیةالصفة  له القضائیة التحقیقات أو اإلجراءات في قیددون و  المناسب

إبرام بشأن  إرشاداتٕاعداد و قیاسیة من أجل ضمان تطبیقه بصورة أفضل  إلى مستوى قاعدةالبند هذا ینبغي االرتقاء ب
 ادث والسلطات القضائیة.و التحقیق في الح یئاتهبروتوكوالت أو اتفاقیات بین 

 التوصیات - ٥

ورقة العمل لالتنفیذي وجز في المالوارد الواردة في اإلجراء إلى النظر في التوصیات مدعوة ة یممو الجمعیة الع ١- ٥
 هذه.

  –انتهــى  –


