
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 
  

  
  
  
  
  مقدمة
  

  

تم إعداد هذه األنظمة واالجراءات حسب القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها في الملحـق               

. الثالث عشر التفاقية الطيران المدني الدولي والخاص بالتحقيق فـي حـوادث ووقـائع الطـائرات               

  .ات المتبعة في بعض البلدان العربية في هذا المجالباإلضافة الى األنظمة واإلجراء

 

  
  
  
  

  

  

  التحقيق وإجراءات أنظمة  دليل

  الطيران ووقائع حوادث في
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تعتبر هذه األنظمة واالجراءات بمثابة األسس التي يجب أن تتبعها سلطات التحقيق في حال وقـوع                

وعلى سلطة التحقيق توزيع هذه األنظمة واالجراءات على الجهات المعنية          . واقعة لطائرة ما  /حادث

مشغلي الطائرات لتكون على بينة من واجباتهـا        /ت ومستثمري في سلطات الطيران المدني والمطارا    

  .والتزاماتها والعمل على تقديم التسهيالت والمساعدات التي تخدم أغراض التحقيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   تعاريف–الفصل األول 
  

ت يكون يقصد بالعبارات التالية المعاني المبنية الى جانب كل منها عند استخدامها في أنظمة وإجراءا              

  .التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات
  

 واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تقع في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران                – حادث*

  :حتى نزول جميع هؤالء األشخاص من الطائرة، ويحدث خاللها 
  

  :إصابة أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة لما يلي   ) أ

  .وجوده على متن الطائرة -
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  .تكاكه مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة، بما في ذلك أي جزء ينفصل عنها أو اح -

  . أو التعرض المباشر لنفث محركات الطائرة -

وذلك باستثناء اإلصابات الناتجة عن أسباب طبيعية، أو التي يحدثها الشخص لنفسه أو التـي يتـسبب                 

 في مكان بخـالف األمـاكن       فيها أشخاص آخرون، أو عندما تحدث اإلصابات لراكب متسلل مختبئ         

  .المتاحة عادة للركاب أو أفراد طاقم الطائرة
  

  . تحطم الطائرات  ) ب
  

أو عندما تصاب الطائرة بتلف أو بفشل بنيوي من شأنه أن يؤثر تأثيرا ضارا في قـوة بنيـة                )ج

الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها، ويتطلب عادة إجراء إصالحات رئيسية أو اسـتبدال              

  .تالفالجزء ال
  

وذلك باستثناء حاالت فشل المحرك أو تلفه، عندما يقتصر التلف على المحرك أو غطاءاته أو                )د

ملحقاته، أو باستثناء التلف الذي يقتصر على المراوح، وأطـراف األجنحـة، والهوائيـات،              

واالطارات، والفرامل، واألسطح االنسيابية أو انبعاجات السطح الخارجي الصغيرة أو الثقوب           

  .الصغيرة في السطح أو السطح الخارجي للطائرة

  

  .أو عند فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها تماما  )هـ

  

  .هبوط إجباري خارج المطار بغض النظر هل نتج عن هذا الهبوط جرحى أو أضرار أم ال  ) د

  
  

  

ثالثين  ألغراض التوحيد اإلحصائي تصنف أية إصابة ينتج عنها وفاة في غضون              :1مالحظـة     

  .يوما من تاريخ وقوع الحادث باعتبارها إصابة مميتة
  

  . تعتبر الطائرة مفقودة حين ينتهي البحث الرسمي عنها ولم يعثر على حطامها   :2مالحظـة    
  

أي واقعة، بخالف حادث، مرتبطة بتشغيل طائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر في سالمة                 :واقعـــة*

  .التشغيل
  

  .رق بين الحادث والواقعة يكمن في النتيجة فقطالف : 1مالحظــة 

  

  .الوقائع التي يجب االبالغ عنها في نهاية هذا الفصل : 2مالحظــة    
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شخص تعينه الدولة، على أساس مؤهالته، لغرض االشتراك في تحقيق تجريه دولة              : ممثل معتمد *

  .أخرى
  

غرض مساعدة ممثلهـا المعتمـد فـي         شخص تعينه الدولة، على اساس مؤهالته، ب        :مستشــار *

  .تحقيق ما
  

أية آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهـواء غيـر ردود فعـل                   : مركبة هوائية*

  .الهواء المنعكسة من سطح األرض
  

 األفعال أو حاالت السهو واإلغفال أو األحداث أو الظروف، أو مزيج منها، التـي                  :األســباب*

  .حادث أو الواقعةأدت الى ال
  

أي نوع من أجهزة التسجيل المركبة في الطائرة لغرض تسهيل التحقيق في حادث               : مسجل الطيران *

  .أو واقعة
  

انظر الملحق السادس، األجزاء األول والثاني والثالث، حيث توجد األحكـام             :مالحظــة   

  .المتعلقة بمسجالت الطيران
  

  .جل مدني بغض النظر عن مالكها أو مشغلهاطائرة مسجلة في س   :طائرة مدنية*
  

  

  

  

  

  
  

عملية تجرى بغرض منع وقوع الحوادث، وتشمل جمع وتحليل معلومات، والخروج              :تحقيــق *

باستنتاجات، بما في ذلك تحديد األسباب، والقيام بإعداد توصيات لتـأمين الـسالمة             

  .عندما يكون ذلك مالئما
  

 على أساس مؤهالته، بمسؤولية تنظـيم التحقيـق واجرائـه            الشخص المكلف،  :المحقق المسؤول   *

  .واالشراف عليه
  

  .  الكتلة القصوى للطائرة المقررة لإلقالع:الكتـلـة القصوى*
  

 شخص أو هيئة أو مؤسسة تعمل في تشغيل طائرة أو عدة طائرات أو تعـرض                :المستثمر المشغل *

  .القيام بذلك التشغيل
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المستعمل في النشر الفوري للمعلومات التي تم الجصول عليهـا فـي                المستند     :التقـرير األولي   *

  .المراحل المبكرة للتحقيق
  

 اقتراح مقدم من سلطة التحقيق في الحادث في الدولة القائمة بالتحقيق، على             :توصية لتأمين السالمة  *

أساس المعلومات المستقاة من التحقيق، ويقدم بقصد منع وقوع الحـوادث أو            

  .الوقائع
  

  : إصابة شخص في حادث، والتي :إصابــة جسيمة
  

ساعة وتبدأ في غضون سبعة ايام      ) 48(تتطلب البقاء في مستشفى ألكثر من         )أ

  .من حدوث اإلصابة

فيما عدا الكسور البسيطة ألصابع اليد   (أو ينتج عنها كسر في أي من العظام         )       ب

  ).أو القدم، أو األنف

  .ا حادا، أو إصابة لعصب أو عضلة أو وترأو تحدث تمزقات تسبب نزيف  )ج

  .أو تحدث إصابة في أي عضو من أعضاء الجسم الداخلية  )د

أو تحدث حروقا من الدرجة الثانية أو الثالثة، أو أية حروق تؤثر في أكثـر                  )هـ

  .في المائة من سطح الجسم) 5(من 

    .أو تنتج عن التعرض لمواد معدية أو إشعاع مضر  ) و

  

  . الدولة التي تتمتع بالسلطة على الهيئة المسؤولة عن تصميم طراز الطائرة  :دولة التصميم*
  

  . الدولة التي تتمتع بالسلطة على الهيئة المسؤولة عن التجميع النهائي للطائرة  :دولـة الصنع*
  

  . الدولة  التي وقع الحادث أو الواقعة في إقليمها:دولة وقوع الحادث*
  

  

المـشغل، أو التـي     /ولة التي يوجد فيها مقر العمل الرئيسي للمستثمر        الد  :المشغل/دولة المستثمر*

المشغل، إذا لم يكن له فيها مقـر        /يوجد فيها مقر اإلقامة الدائمة للمستثمر     

  .عمل رئيسي
  

  . الدولة التي دونت الطائرة في سجلها  :دولة التسجيل*
  

 علـى أسـاس عـدم        في حالة تسجيل طائرة تملكها وكالة تشغيل دولية          :مالحظــة    

االنتماء لدولة معينة، فإن الدول المؤسسة لهذه الوكالـة تكـون ملزمـة،             

بالمشاركة والتضامن، بالوفاء بااللتزامات الواقعة على عاتق دولة التسجيل   

انظر قـرار مجلـس المنظمـة الـصادر فـي           . بمقتضى اتفاقية شيكاغو  
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غيلها وكاالت   بشأن جنسية وتسجيل الطائرات التي تقوم بتش       14/12/1967

  ).8722الوثيقة (تشغيل دولية 
  

  :الحوادث والوقائع التي يبلغ عنها *

  :الحوادث والوقائع التي يجب االبالغ عنها هي التالية 
  

  .األنظمة واإلجراءات  - 1
  

   :تعطل محركات الطائرة في الحاالت التالية  - 2

  .جميع األعطال: بالنسبة للطائرات المزودة بمحرك واحد  •

  :سبة للطائرات المزودة بأكثر من محركبالن •

  . تعطل أكثر من محرك-     

شـفرات  ( األعطال التي ال تقتصر على فشل محركـات الطـائرة            -   

  ).الضاغط مثال من األعطال التي ال يبلغ عنها
    

الحرائق التي تحدث خالل مرحلة الطيران بما في ذلك حرائق المحركـات              - 3

ينجم عنها أضرار حريق ألجزاء أخرى مـن        التي ال تكون داخل المحرك و     

  .الطائرة
  

  الخلوص من العوائق والتضاريس األرضية – 4

     الوقائع التي ينتج عنها خطـر االصـطدام أو اصـطدام فعلـي بـالعوائق أو                

  .التضاريس األرضية

  

  

  
  

  مشاكل التحكم بالطيران واستقراره – 5

طائرة مثل تعطل بعض أنظمة     الوقائع التي تسبب صعوبات في التحكم بقيادة ال       

  .أو دورات الطائرة، وظواهر الجو، والتشغيل خارج نطاق الطيران المعتمد
  

  مشاكل في االقالع والهبوط -6

مثل الهبوط قبل العتبة أو تجاوز المدرج أو تجاوز جانب المـدرج أو الهبـوط               

أن والعجالت مرفوعة أو الهبوط في مطار بالخطأ أو التخلي عن االقالع بعـد              

  .يكون المحرك قد وضع على وضعية اإلقالع
  

   عجز وتعطل قدرة طاقم القيادة أثناء الطيران -7
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عجز وعدم قدرة أي فرد من أعضاء طاقم الطائرة على القيـام بتأديـة المهـام                

  .الموكولة إليه نتيجة انخفاض في لياقته الصحية
  

  فقدان الضغط داخل مقصور الطائرة – 8

صورة الطائرة مما يترتب عليه النزول االضطراري مـن         فقدان الضغط داخل مق   

  .االرتفاع الذي كانت عليه الطائرة
  

  حاالت االصطدام الجوي الوشيك ووقائع الحركة الجوية – 9

وقائع االصطدامات الجوية التي كانت على وشك الوقوع ووقائع الحركة الجويـة     

  . والمعداتالخطيرة بما في ذلك أخطاء االجراءات أو اعطال األجهزة
  

   االصطدام األرضي -10

تصادم ما بين الطائرة وجسور عبور الركاب، أوشاحنات التزود بالوقود، أو أي            

معدات أو آليات أخرى، باالضافة الى االضرار التي تقع من جراء نفث محركات 

  .الطائرات

انفـصال أي جـزء مـن الطـائرة خـالل            : فقدان بعض أجزاء الطـائرة     - 11

  .أو  االقالع أو الطيران أو الهبوط) جةالدحر(السير
  

  .مالحظة الظواهر والدالالت التي تشير لحدوث ضرر للطائرة : ضربات البرق -12
  

  .االرتطام بالطيور -13

  .    الدالالت التي تشير الى ارتطام الطائرة بالطيور بغض النظر عن شواهد متبقية
  

   

  التحميل -14 

مولة، والتحميل غيـر األمـين، وانبعـاث        تعارض وتناقض كبير في بيان الح     

الغازات من المواد المحمولة، وتسرب محتويات الحاويات، والضرر الذي يلحق   

  .بالطائرة بواسطة طرود الشحن أو الحقائب
  

   وأغطية الفتحات– النوافذ – األبواب -15
  

  .التعطل الكامل أو الفقدان

  

   الوقود-16

ن الحد األدنى المطلوب أو تزويد الطائرة بنوعية        هبوط الطائرة بكمية من الوقود أقل م      

  .مخالفة وغير مناسبة من الوقود
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   االضرار الناجمة عن اإلصابة بجسم غريب-17

  .االصابات التي تؤدي الى تغيير المحرك أو التي تؤدي الى اضرار في هيكل الطائرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   التطبيق–الفصل الثاني 
  

  

  :إلجراءات على حوادث ووقائع الطائرات ذات التسجيل المدني تطبق هذه األنظمة وا
  

  .التي تحدث على أراضي الدولة، أو فوقها، أو في مياهها اإلقليمية   – أ 

التحقيق فيها بناء علـى طلـب       " الدولة"التي تحدث في مكان آخر عندما يطلب من           -ب

  .السلطات المعنية في ذلك المكان

أو ممنوحة شهادة صالحية من قبلها أو تعمل " الدولة"لة في عندما تكون الطائرة مسج  -ج 

  ".الدولة"تحت قانون 
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أي " الدولة"سيكون عرضه للعقوبات والمساءلة القانونية حسب األنظمة المحلية لدى           : إعاقة التحقيق 

شخص يمنع أو يعيق ممثلي سلطات التحقيق في حوادث ووقـائع الطـائرات فـي               

م المنصوص عنها في هذه األنظمة واإلجراءات،  وكذلك أي          من تنفيذ مهامه  " الدولة"

شخص يدلي بمعلومات وهو يعلم مسبقا بأن تلك المعلومات غير صحيحة أو يقـود              

التحقيق الى اتجاه خاطئ أو من لم يمتثل لألحكام الواردة عنها فـي هـذه األنظمـة                

  .واإلجراءات

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   عــام–الفصل الثالث 
  

  

  لتحقيقا   1 – 3
  

يجري التحقيق في جميع الحوادث والوقائع الخطيرة التي تشمل  تشغيل طائرات مسجلة فـي                 -أ 

وفوق أراضي إقليم الدولة أو مياهها االقليمية أو أجوائها،          " الدولة"سجل الطائرات المدنية في     

تفاقيـة   ال 13كما هو وارد في القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها في الملحق رقم              

  .شيكاغو

        ويتم تسمية ممثلين للتحقيق في حوادث ووقائع حدثت في أقاليم دولة أخرى إذا كانـت تلـك                 

، أو طائرات أجنبية وعلـى متنهـا        "الدولة"الوقائع والحوادث تشمل طائرات مدنية تابعة لـ        
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ة فإن كل أو وفي حاالت حدوث حوادث ووقائع لطائرات مدنية أجنبي" الدولة"ركاب من رعايا 

جزء من التحقيق يمكن تخويله لدولة التسجيل أو دولة المستمر وذلك وفقا لما ورد في الملحق               

  .13رقم 

الغاية من التحقيق هو تحديد الحقائق والشروط والظروف المتعلقة بالحادث بغية الوصول الى               -ب 

ق في حادث أو واقعة هـو       إن الهدف الوحيد من التحقي    . النتائج التي تحدد العوامل المسببة له     

  .منع وقوع الحوادث والوقائع وليس الهدف من هذا النشاط توزيع اللوم أو المسؤولية
  

  :التوصيات 
  

تقدم سلطات التحقيق في الحادث أو الواقعة في الدولة القائمة بالتحقيق التوصيات الالزمة على أساس               

ت عملية عالجية لمنع وقـوع الحـوادث أو         المعلومات المستقاة من التحقيق وتقدم بقصد اتخاذ خطوا       

  .الوقائع
  

  

   حماية األدلة والتحفظ على الطائرة ورفعها  2.3
  

" الدولـة "على المسؤول ممثل الطيران المدني المحلي أو الوكالة الحكومية المختـصة لــ              

ة األدلـة،   الواقعة أن تتخذ جميع اإلجراءات المعقولة التي تكفل حماي        /المتواجد في مكان وقوع الحادث    

. وكذلك التحفظ المأمون على الطائرة ومحتوياتها للفترة التي قد تكون ضرورية ألغـراض التحقيـق              

وتشمل حماية األدلة القيام بواسطة التسجيل الفوتوغرافي أو بالوسائل األخرى الفعالة، بحفظ أي دليل              

مأمون فيشمل الحماية مـن أي      أما التحفظ ال  . مادي قد يتعرض للنقل أو الطمس أو الفقدان أو االتالف         

  . اتالف إضافي، أو دخول أشخاص بدون تصريح، أو السلب أو التخريب
  

  

  إن حماية األدلة في مسجل الطيران تتطلب أن يعهد الى أفراد مؤهلين فقط مهمة استرداد   :مالحظـة   

  .المسجل وتسجيالته والتعامل معها
  

  

  لمستثمرالطلب المقدم من دولة التسجيل أو دولة ا  3.3
  

عند تسلم طلب من دولة التسجيل أو دولة المستثمر بأن تترك الطائرة ومحتوياتها وأية أدلـة أخـرى                  

/ دون مساس لحين معاينتها بمعرفة ممثل معتمد للدولة مقدمة الطلب، فيجب على دولة وقوع الحادث              

لمعقول وبما يتمـشى مـع      الواقعة أن تتخذ جميع الخطوات الالزمة لتلبية هذا الطلب، بالقدر العملي ا           

االجراء السليم للتحقيق، ومع ذلك يجوز رفع الطائرة بالقدر الضروري النتشال األشخاص والحيوانات           

والبريد واألشياء الثمينة، لمنع أي تدمير بفعل الحريق أو أية أسباب أخرى، أو البعـاد أي خطـر أو                   

  .عائق للمالحة الجوية أو لوسائل النقل األخرى أو للجمهور
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  الطلب المقدم من دولة التصميم أو دولة الصنع 3-4
  

عند تسلم طلب من دولة التصميم أو دولة الصنع بأن تترك الطائرة دون مساس لحين معاينتها بمعرفة                 

الواقعة أن تتخذ جميع الخطوات     /ممثل معتمد تابع للدولة مقدمة الطلب، فيجب على دولة وقوع الحادث          

ب، بالقدر العملي المعقول وبما يتمشى مع االجراء السليم للتحقيق، وال ينـتج             المعقولة لتلبية هذا الطل   

  .عنه تأخير ال مبرر له في إعادة الطائرة للخدمة إذا كان ذلك ممكنا

  
  

  رفع التحفظ على الطائرة  5 – 3
  

، يجب على سلطة التحقيق في دولة وقوع الحادث أن          4-3 و 3-3 و   2-3مع مراعاة أحكام الفقرات     

ع التحفظ على الطائرة أو محتوياتها أو أي من أجزائها طالما لم تعد هناك حاجة إليها ألغـراض                  ترف

ولهذا الغرض، يجب . التحقيق، وتسلمها ألي شخص أو أشخاص تعينهم دولة التسجيل حسب  األصول

ه إذا  على دولة وقوع الحادث أن تسهل الوصول الى الطائرة أو محتوياتها أو أي من أجزائها، على أن                

كانت الطائرة أو محتوياتها أو أي جزء من أجزائها يقع في منطقة تجد الدولة أنه من غير العملي منح                   

  .حق الوصول إليها، فعليها أن تتولى بنفسها نقلها الى مكان يمكن السماح بالوصول إليه

  

  

  

  

  

  

  

   اإلبـالغ–الفصل الرابع 
  

  

و الواقعة الخطيرة داخل األراضي الخاضعة لسيادة       هذا الفصل يتضمن متطلبات اإلبالغ عن الحادث أ       

  .وفي مياهها اإلقليمية أو أجوائها" الدولة"

  

  الواقعة/اإلبالغ عن الحادث  1 – 4
  

يطلب من أي شخص يعلم بحادث أو واقعة أن يقوم فورا باإلبالغ عنها، أو يـسعى إلبـالغ                    -أ 

  .ائراتأقرب مطار حكومي أو لسلطة التحقيق في حوادث ووقائع الط
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واقعـة  /لطائرة مدنية إذا تعرضت تلك الطائرة لحادث      ) أو ممثلة المعتمد  (يطلب من المستثمر      -ب 

  .أن يقوم باالبالغ فورا بواسطة الهاتف أو بأسرع وسيلة اتصال ممكنة ألقرب مطار حكومي
  

مثلـيهم  يجب على مدراء المطارات ووحدات المراقبة الجوية ووحدات اإلطفاء واإلنقاذ  أو م               -ج 

واقعة المبادرة فورا إلبالغ    /أو أي أشخاص آخرين فور إخطارهم أو معرفتهم بحدوث حادثة         

سلطة التحقيق بواسطة الهاتف أو أسرع وسيلة اتصال ممكنة وعليهم كذلك اإليعـاز ألقـرب    

  . مركز لألرصاد الجوية أن يقوم بإعداد تقرير عن الطقس

  

  ي اإلبالغالمعلومات التي يجب أن يتضمنها ف   2 -4

  

يجب أن يصاغ اإلخطار بعبارات واضحة وأن يتضمن المعلومات التالية بقدر ما يتوفر منها،                4-3

  :وأال يتأخر إرساله لداعي عدم توافر معلومات كاملة 

  ).INCID(، وبالنسبة للوقائع الخطيرة المختصر )ACCID(بالنسبة للحوادث المختصر    )أ

  .مات جنسيتها وتسجيلها، ورقمها المسلسلصانع الطائرة، وطرازها، وعال  )ب

  . اسم المالك أو المستثمر أو المستأجر للطائرة، إن وجد  )ج

  . اسم قائد الطائرة  )د

  )بالتوقيت المحلي أو العالمي(تاريخ ووقت وقوع الحادث أو الواقعة الخطيرة   )هـ

  . آخر نقطة غادرت منها الطائرة ونقطة الهبوط المقصودة  )و

لطائرة باإلشارة الى نقطة جغرافية يسهل التعرف عليهـا وكـذلك خطـى              موقع ا   )ز

  .العرض والطول

  

  

  

الموجودين على متن الطائرة، والذين قتلـوا أو        : عدد أفراد طاقم الطائرة والركاب        )ح

  .أصيبوا بإصابات جسيمة، وغيرهم ممن قتلوا أو أصيبوا باصابات جسيمة

 ومدى الضرر الذي أصاب الطائرة بقدر ما هـو           طبيعة الحادث أو الواقعة الخطيرة      )ط

  .معروف

 بيان الى أن مدى ستقوم دولة وقوع الحادث بإجراء التحقيـق أو تعتـزم تفـويض                  )ي

  .سلطاتها في هذا الشأن

  . الخصائص الطبيعية لمنطقة الحادث أو الواقعة الخطيرة  )ك

  . ذكر عالمة تمييز السلطة المبلغة  )ل
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مع العالمة الصادرة من األيكاو     ) YLYX( التمييز المكونة من أربعة حروف       تستعمل عالمة  : مالحظة

المميزة للموقع والمكونة من أربعة حروف، لتكوين عالمة تمييز المرسل إليه المكونة مـن              

ثمانية حروف، وذلك بالنسبة للرسائل التي ترسل على الشبكة الثابتة التصاالت الطيران الى          

أما بالنسبة للرسائل التي . يق الحوادث والوقائع المتعلقة بالطيرانالسلطات المسؤولة عن تحق

ترسل عبر خدمة االتصاالت العامة، فال يمكن استعمال العالمة المميـزة للمرسـل إليـه،               

  .ويستعمل بدال منها العنوان التلغرافي أو البريدي

  

  اإلبالغ الى دول أخرى  3 – 4
  

أن " الدولـة "مسجلة خارج الدولة فعلى سلطة التحقيق فـي         إذا كانت الحادثة تتعلق بطائرة أجنبية       

  :ترسل بالغا عن الحادث أو الواقعة دون تأخير وبأنسب وأسرع الوسائل المتوفرة الى 

  .دولة التسجيل  ) أ

  . دولة المستثمر  ) ب

  . دولة التصميم  ) ت

  . دولة الصنع  ) ث

ية علـى    ومنظمة الطيران المدني الدولي، حينما تزيد الكتلة القصوى للطائرة المعن           ) ج

  . كيلو جرام2250
  

الواقعة مدركة بحدوث الواقعة، فيجـب علـى دولـة          /ومع ذلك، فعندما ال تكون دولة وقوع الحادث       

التسجيل أو دولة المستثمر، حسب المالئم، أن ترسل أخطارا عن الواقعة الى دولة التـصميم ودولـة                 

  .الواقعة/الصنع ودولة وقوع الحادث

  

  

  س الى طول) 2-4(الى دولة أخرى المعلومات الوارد تحت البند يتضمن اإلبالغ  : 1مالحظة 
  

  

يشكل الهاتف أو الفاكسيميل أو الشبكة الثابتة التصاالت الطيران في معظـم األحـوال               : 2مالحظة  

  ".أنسب وأسرع الوسائل المتوفرة"

  

ق عمليـات    يتضمن الملحق الثاني عشر من اتفاقية شيكاغو حكما بشأن قيام مركز تنسي             :3مالحظة  

  .االنقاذ بإبالغ دولة التسجيل بمرحلة االستغاثة

  

  إجراءات البالغ األولي  4 – 4
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الواقعـة  / المطلوب فهم االبالغ األولي عن الحادث      1 – 4يطلب من األشخاص المذكورين تحت البند       

  :كما يلي 

   وحتى الساعة………….………من الساعة  : خالل أوقات الدوام* 

   المكتب هاتف سلطة التحقيق في-

  :خارج أوقات الدوام * 

  …………… هاتف المحقق المناوب-

  ..…………………………… مكتب-

  ..…………………………… منزل-

  
  

  إبالغ السلطات األعلى  5 – 4
  

الواقعة مع جميع المعلومـات     /تقوم سلطة التحقيق بإبالغ أعلى سلطة في الطيران المدني عن الحادث          

  .س سلطة الطيران المدنيلك من خالل رئي\األولية المتوفرة لديها، و

  

  واقعة من دولة أخرى/االبالغ عن حادث  6 – 4
  

أو لطائرة تابعة لدولة أخرى     " الدولة"واقعة لطائرة تابعة لـ     /  إثر تسلم أخطار أو إبالغ عن حادث         -

أن " الدولـة "وتعرضهم للوفاة يجب على سلطة التحقيق فـي         " الدولة"على متنها ركاب من رعايا      

  :وع الحادث بما يلي تحظر دولة وق
  

  

  "الدولة"بالنسبة للطائرة التابعة لـ   -أ 

تنوي المشاركة في التحقيق فعليها إخطار دولة وقوع الحادث باسم ممثلها المعتمـد             " الدولة"إذا كانت   

  .والتاريخ المحتمل لوصوله
  

  

عـة، إذا   واق/على متن الطائرة التي تعرضت لحـادث      " الدولة"عندما يكون ركاب من رعايا        -ب 

الواقعـة  /تنوي المشاركة في التحقيق، يجب عليها إخطار دولة وقوع الحـادث          " الدولة"كانت  

  .المنسق لديها وتاريخ وصوله وكذلك القواعد واألسس التي تبنى عليها المشاركة/باسم الخبير

  

  

  الوقائع بين الطيران المدني والطيران العسكري/االخطار عن الحوادث
  

لوقائع التي تتضمن طائرة مدنية مع طائرة عسكرية، يجب على القائد العسكري            ا/في الحوادث   -أ 

الواقعة أن يقوم بإخطـار الجهـات العـسكرية         /الذي توجد لديه المعلومات أوال عن الحادث      

  .المختصة وفقا لما هو معمول لديه وعلى القيادة العسكرية االتصال تلفونيا بسلطة التحقيق
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الواقعة إبالغ القيادات العـسكرية     /ندما تكون هي أول من يعلم بالحادث      على سلطة التحقيق ع     -ب 

  .الواقعة الذي يشمل طائرات مدنية وعسكرية/المختصة عن الحادث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   التحقيــق–الفصل الخامس 
  

  

  المسؤولية 5-1
  

ئرات المدنية التـي    وقائع الطيران للطا  / سلطة التحقيق هي السلطة المسؤولة عن التحقيق في حوادث        

أو في مياهها االقليميـة أو أجوائهـا، باسـتثناء تلـك     " الدولة"تحدث على األراضي الخاضعة لسيادة   

" الدولة" التفاقية الطيران المدني الدولي عندما تقوم السلطات العليا في           13الحاالت الواردة في الملحق     

  . ام هذه األنظمة واالجراءاتبتعيين منظمات خارجية أو أفراد الجراء التحقيق باستخد

  

  "الدولة"القوات الجوية لـ   1- 1– 5
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الوقائع التي تقتصر على طائرات     /تكون مسؤولة عن التحقيق في الحوادث     " الدولة"القوات الجوية لـ    

وكمـا هـو    . أو في مياهها االقليمية أو أجوائها     " الدولة"عسكرية فقط على األراضي الخاضعة لسيادة       

الوقائع للطـائرات العـسكرية     / ولكن عندما تتضمن الحوادث     . في االتفاقيات الدولية  منصوص عليه   

حاالت تتعلق بخدمات الحركة الجوية المدنية والمساعدات المالحية والتسهيالت أو المطار، فإن سلطة             

  .يجب أن تكون جزءا من لجنة التحقيق" الدولة"التحقيق في 

  

  سلطة األمر ببدء التحقيق  5-2

  

   سلطة التحقيق 5-2-1
  

الواقعة لجميع الصالحيات لألمـر  /تمتلك سلطة التحقيق فور استالم االخطار عن الحادث     -

  .بمباشرة التحقيق

الواقعة يجب عليه التـصرف     / أي عضو من سلطة التحقيق يستلم  األخطار عن الحادث          -

  .كمحقق الى أن يتم تعيين المحقق المسؤول

المحقق المسؤول وتتم تسمية المجموعات  األخـرى         لرئيس سلطة التحقيق الحق بتعيين       -

التي يستعان بها في التحقيق إذا تطلب األمر وذلك بالتشاور مع رئيس سـلطة الطيـران        

  .المدني

  

  

  

  

  

  

  خدمات وكاالت التحقيق األخرى 5-2-2
  

، وكذلك  يحق لسلطة التحقيق االستعانة بخدمات جميع األقسام واالدارات التابعة لسلطة الطيران المدني           

وكذلك يحـق   ". الدولة"بخدمات المؤسسات أو األشخاص بما في ذلك الوكاالت العامة أو الخاصة في             

لسلطة التحقيق االستعانة عن طريق التعاقد أو بطرق أخرى منظمات أو مؤسسات مـن دول أخـرى                 

تحويـل  ويمكنها كـذلك    . ممن يتمتعون بخبرة واسعة في مجال التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات          

  .بصورة رسمية" الدولة"هؤالء للعمل باسم 

  

  األراضي األجنبية 5-2-3
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تقوم سلطة التحقيق بالتنسيق مع     " الدولة"واقعة على أراضي أجنبية لطائرة مسجلة لـ        /في حال حدوث  

بتعيين الممثل المعتمد أو الخبير مع المستشارين المناسبين لالشتراك في التحقيق وفقا            " الدولة"حكومة  

  . التفاقية شيكاغو13لبنود الملحق 

  

  صالحيات ممثلي سلطة التحقيق 5-2-4
  

بغية إجراء التحقيق وفقا لهذه األنظمة واإلجراءات، يسمح للمحقق فور إبرازه لوثيقة اعتماده بحريـة               

الواقعة وبدون  /الحركة والوصول المباشر الى جميع األشخاص واألشياء ذات الصلة بموضوع الحادث          

كمـا ويتمتـع المحقـق      .  عرقلة ألسباب إجرائية أو تنظيمية من قبل أي سلطة أو غيرهـا            إعاقة أو 

  :بالصالحيات التالية 

الدخول الى أي طائرة أو مكان أو موقع خاص إذا كان المحقق يعتقد بناء على خلفية            -أ 

  .وأساس معقول بأن ضروري ويفيد التحقيق

أعاله بما في ذلـك  " أ"تفتيش أي طائرة أو مكان أو موقع خاص المذكورة في الفقرة      -ب 

المعدات وبضائع الشحن والحقائب والسجالت والوثائق أو أي جزء أو قـسم يعتقـد              

  .المحقق بأن تفتيشه ضروري ويخدم التحقيق

معـدات أو  مصادرة أو حجز أو نقل أو التحفظ أو اختبار أو إتالف أ ي طـائرة أو                  -ج 

مخزونات أو حقائـب أو سـجالت أو وثـائق أو أي جـزء أو قـسم ذات صـلة                    

إذا كان المحقق يعتقد على خلفيـة وأسـاس         " ب"الواقعة مما ذكر في البند      /بالحادث

الواقعة التي يجري التحقيق بصددها وفـق هـذه         /معقول بأن ذلك له عالقة بالحادث     

  .األنظمة واالجراءات

الواقعة الذي يجري التحقيق فيها وفقا لهذه األنظمة واالجراءات         /حماية موقع الحادث    -د 

ومن أجل هذا الغرض وللمـسؤول دون الوصـول الـى الممتلكـات فـي موقـع                 

  .الواقعة لفترة معقولة من الزمن/الحادث

  

  

استدعاء األشخاص للحضور العطاء شهاداتهم وكذلك استدعاء األشـخاص لتقـديم             -هـ 

  .ا من الشواهدالسجالت والوثائق وغيره

طلب طبيب أو معالج صحي لتقديم المعلومات المتعلقة بأي من مالضـاه إذا كـان                 -و 

  .المحقق يعتقد بناء على أسس أو خلفية معقولة بأن لها عالقة بالحادث

طلب الفحوصات الطبية ألعضاء طاقم الطائرة إذا المحقق يعتقد بناء علـى أسـس                -ز 

ملية التحقيق، ولكن بشرط أن ال تدخل ضمن هذه معقولة بأن ذلك مطلوب من أجل ع

الفحوصات  الطبية الجراحة أو ثقب الجلد أو األنسجة  الخارجية أو إدخـال أي ؟؟                

  .الى داخل الجسم  أو أي جسم غريب
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طلب إجراء التشريحات على جثت طاقم الطائرة وعلـى الركـاب وغيرهـا مـن                 -ح 

ذا كان المحقق يعتقد بناء أسس معقولة بأن الفحوصات الصنية على البقايا االنسانية، إ

  .ذلك يتطلبه مطلوب لغايات التحقيق

  

  الشحن/التحفظ على حطام الطائرة والبريد والحمولة  5-3
  

  مسؤولية سلطة المطار  1 – 3 – 5
  

الوقائع التي تحدث في المطار أو بالقرب منه، نقع على سـلطة المطـار مـسؤولية                /بالنسبة للحوادث 

  :الواقعة ومن تم القيام بما يلي /لوب عن الحادثاالبالغ المط

الحمولة والبريد وجميع الوثائق /التحفظ بأقصى ما يمكن على جميع الحطام أو الشحن  -أ 

على الطائرة وذلك باسناد تلك المهمة الى أشخاص أمن مناسـبين الـى أن يـصل                

طـائرة  من حطـام ال    CUSTODYالمحقق المكلف من قبل سلطة التحقيق الذي يأخذ         

  .والبريد والشحن

ضمان عدم العبث بأي من حطام الطائرة أو البريد أو الشحن باستثناء مـا تقتـضيه           -ب 

  :الضرورة القصوى لما يلي 

  انتشال الجرحى أو الحتت أو -

   حماية الطائرة أو البريد من التعرض لضرر أكثر أو -

  . حماية الجمهورية من التعرض لإلصابة -

الواقعة بما فـي    /روي ومالحظات وصور حول مكان الحادث     القيام برسم مخطط ك     -ج 

ذلك الوضع األصلي للحطام وحالته وأي عالمات مميزة إذا كانت الضرورة تقتضي            

  .للعبث أو لنقل حطام الطائرة والشحن والبريد

  

  

  مسؤوليات خدمات االطفاء  2– 3 – 5

ويجـب  . الواقعة/ جابة للحادث يجب أن تعد خدمات االطفاء في المطار تقريرا تصف فيه مدى االست           

على تلك الخدمات أن تحفظ شريط التسجيل التصاالت خدمات اإلطفاء لمراجعته وتحليله مـن قبـل                

  .الواقعة/سلطات التحقيق عند الوصول الى مسرح الحادث

  

  مسؤوليات خدمات الحركة الجوية  3 – 3 – 5

 التحكم أو االتصال مع الطائرة في       يجب على وحدات خدمات المراقبة الجوية التي كانت مشاركة في         

الواقعة أن تقـوم فور معرفتها بوقوع الحادث الواقعـة         /أي وقت خالل الرحلة التي تسبق الحــادث      

  :بما يلي



  أنظمة وإجراءات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات
___________________________________________________________________________________________  

  18

الواقعة والتحفظ عليهـا وتـسليمها      /نزع جميع التسجيالت والوثائق المتعلقة بالحادث       -أ 

  .من يمثلهاعند الطلب للمحقق المسؤول أو الممثل المعتمد أو 

تأمين إمكانية إعادة سماع شريط التسجيل وإمكانية الوصول الى العاملين في خدمات              -ب 

  .الحركة الجوية الجراء المفابالت من قبل المحقق

في عام عدم قيام المحقق بزيارة وحدات خدمات الحركة الجوية، فيجب عنـد بنـاء                 -ج 

جوية بتزويد ؟؟ السلطة بنـسخة      على طلب سلطة التحقيق أن تقوم خدمات الحركة ال        

وكذلك نسخة مـن أقـوال المـراقبين ذات          TRANSCHIPعن جميع التسجيالت مع     

  .العالقة وكذلك من جميع الوثائق المتعلقة

  

  مسؤوليات محطة الرصد الجوي  4 – 3 – 5
  

لة واقعة، فعليهم إجراء رصد خاص لحا/عندما يكون العاملين في محطة الرصيد الجوي معنيين بحادث

وعليهم أيضا االتصال بمكتب التنبؤات المركزي . الواقعة/الطقس ألقرب فترة ممكنة من وقوع الحادث

لالحتفاظ بجميع وثائق التنبؤات والتحليل مع صورة باألقمار الصناعية عن حالة الطقس أخذت خالل              

 المركـزي   وعندما يطلب المحقق يقوم مكتـب التنبـؤات       . األربع وعشرين ساعة التي سبقت الحادث     

بالتأكد من أن نسخة من جميع الوثائق التي سلمت الى طاقم الطائرة المعني، من قبل مكتب التنبـؤات                  

إذا كان هناك راوار لرصد حالة الطقس فـي المنـاطق المجـاورة             . قد احتفظ بها  " الدولة"الجوية في   

طـة الـرادار الجـراء      يقوم الراصدون الجويون المعنيون بإعطاء تعليماتهم الى مح       . لوقوع الحادث 

رصدات جوية خاصة تلك الرصدات يجب أن تبدأ مباشرة قبل وقوع الحادث بساعتين بمعدل رصـدة                

  .كل عشرة دقائق وتستمر لذلك الرصدات الى ما بعد وقوع الحادث ؟؟ أيضا

ويجب االحتفاظ بالصور التي التقطتها الرادار لتلك الرصدات يجب االحتفـاظ الوثـائق والـسجالت                

ـ    الم الواقعة واليت أخذت فيما بعد نتيجة هذه       / ساعة التي سبقت الحادث    24تعلقة بحالة الطقس خالل ال

  . الواقعة وتسليمها للمحققين بناء على طلبهم/الحادثة
  

  

  مسؤوليات المستثمر الجوي  5 – 3 – 5
  

ردت تفاصيلها  الواقعة بعد إتمام عملية االبالغ المطلوب التي و       /بقوم مستثمر الطائرة موضوع الحادث    

  : يجب 4.3 الى 1.4تحت البند 
  

الواقعة أو مع أقرب مطار الى مكان وقوع        /التنسيق مع سلطات المطار الذي وقع فيه الحادث         -أ 

الواقعة لضمان الحماية واالحتفاظ بقدر ما هو ممكن لحطام الطائرة والشحن والبريد            /الحادث

ومات الطيـران والمـسجل الـصوتي       الذي كان على الطائرة وجميع السجالت ومسجل معل       

والمعدات الى أن يتم وضع كل ذلك تحت تصرف وكفالة المحقق المعتمد الذي يقـرر رفـع                 

   :5.5التحفظ لما ذكر أعاله وفقا للبند 
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االحتفاظ بجميع الوثائق والتقارير بما في ذلك جميع الوثائق الداخلية والمذكرات التي تعلـق                -ب 

  .الواقعة حتى يتم تفويض ذلك الى المحقق/لعالقة بالحادثبالطائرة والعاملين ذوي ا

السماح للمحقق المسؤول أو من ينويه بحرية الحركة والوصول المباشر الى جميع المكاتـب                -ج 

واألبنية والتسهيالت والحصول على جميع السجالت والوثائق أو مقابلة األشخاص الذين يعتقد    

  .ةالواقع/المحقق بأن لهم عالقة بالحادث

  

  الوصول الى حطام الطائرة والبريد والشحن والسجالت  4 – 5
  

يحق فقط للنحققين وللمحقق المسؤول واألشخاص المرخص لهم من قبل المحقـق المـسؤول ممـن                

يشاركون في التحقيق المعني أو إجراء الفحوصات واالختبـارات الوصـول الـى حطـام الطـائرة                 

  . حماية سلطة التحقيقوالسجالت والبريد والشحن الذين يكون تحت

  

  رفع الحطام والتحفظ على البريد والشحن والسجالت  5 – 5

تتخذ سلطة التحقيق قرار حطام الطائرة والبريد والشحن والسجالت عندما تقرر سلطة التحقيق أنه لم               

  .تعد هناك حاجة لذلك من أجل التحقيق

  

  تنظيم عملية التحقيق  6 – 5

" الدولـة "وقائع الطائرات المدنية المسجلة في      /ت فيما يتعلق  بحوادث    إن تنظيم وإجراء حميع التحقيقا    

ويمنع تحت أية ظـروف اجـراء       . واالشراف عليها تقع تحت مسؤولية سلطة التحقيق في الدولة فقط         

تحقيقات من قبل سلطة التحقيق مع جهات أخرى تحت مفهوم التحقيق المشترك إذا كان بقصد من ذلك                 

  .المشاركة في المسؤولية

  

  

  

غير موقعة علـى    (في دولة أجنبية، غير متعاقدة      " للدولة"واقعة لطائرة مدنية تابعة     /وعندما يقع حادث  

يجرى التحقيق في تلك الحالة وفقا للمعاهدات واالتفاقية الثنائية         ) اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي    

  .والدولة األجنبية" الدولة"الموقعة ما بين 

  

   وحجم التحقيقأبعاد  1 – 6 – 5
  

تقوم سلطة التحقيق فور استالمها لألخطار األولى عن الحادث باتخاذ مجموعة من القرارات السريعة              

ومن الضروري في البداية إجراء تقييم أولي لحجم العمل وأبعاده واألبعاد           . ويبدأ التحقيق بدون تأخير   

. سب في الحجم والخبـرة مـع الحـادث        ويشمل هذا التقييم تنظيم فريق تحقيق يتنا      . المحتملة للتحقيق 
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ومع ذلك هناك حـوادث     . عموما يقال بأن هناك تناسب طردي بين حجم الطائرة وحجم فريق التحقيق           

. معقدة تتضمن حوادث لطائرات صغيرة وهناك حوادث بسيطة نسبيا تتضمن طائرات كبيرة الحجـم             

 بقرارات غير قابلة للتأجيل، وفيمـا يلـي         وبالتالي فإن التحديد األولي لتركيبة الفريق غالبا ما تترافق        

  .نذكر بعض العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار لتشكيل مجموعة تحقيق كبيرة
  

، وعلـى  )المـشغل ( إذا كان الحادث من الحوادث التي تتكرر لدى الناقل الجوي: طبيعة الحادث   -أ  

  .را جدااألخص إذا كان ذلك الحادث من الحوادث التي يكون احتمال تجنبها كبي
  

، أو إذا   "الدولـة " إذا كان طراز الطائرات من الطرازات الشائعة االستخدام لدى            :طراز الطائرة  -ب  

  .كان طرازها قد أدخل حديثا في الخدمة لدى الدولة
  

  .ضرر صغير ولكن مع إمكانية حدوث ضرر خطيرا أو كارثة :  اضرار في الطائرة -ج 
  

  .لى المجتمع مع إحصائية وجود كارثةالتأثير ع :  اضرار على األرض -د 
  

أسباب إصابة جرحى إذا كان غير واضح ومهم مع إمكانيـة حـدوث              : جرحى حادث الطائرة   -هـ

  .جرحى أكثر
  

  .التأثير على المجتمع وأهمية مكان الطائرة والتأثير على المجتمع الدولي  : االهتمام الشعبي -و 

  

  تعيين المحقق المسؤول  5-6-2
  

فتقـوم سـلطة    . الواقعة يتطلب من سلطة التحقيق يتعين محققا مـسؤوال        /حجم وسعة الحادث  إذا كان   

   .1.5التحقيق بتعيين ذلك المحقق من بين المحققين التابعين لها مع األخذ بعين االعتبار الفقرة 

  

  صالحيات المحقق المسؤول   5-6-3
  

 عليه، وهو يتولى مسؤولية اإلشـراف       يحق للمحقق المسؤول القيام بتنظيم إجراء التحقيق واالشراف       

ويمكـن للمحقـق    . والتنسيق ما بين جميع الموارد والنشاطات واألشخاص الذين لهم عالقة بالتحقيق          

والجهات المـشاركة فـي     . المسؤول وباسم سلطة التحقيق تسمية بعض الجهات للمشاركة في التحقيق         

ات أو اتحادات ممن يكون العاملين فيهـا    التحقيق يمكن أن يكون أشخاصا أو وكاالت حكومية أو شرك         

  .وتستطيع تقديم أشخاص أكفاء للمساهمة بنشاط في التحقيق"أو مهامها أو نشاطاتها مرتبطة بالحادث 

  

  التحقيق الجماعي  5-6-4
  

تلجأ سلطة التحقيق الى ما يدعى بمفهوم التحقيق الجمـاعي فـي الحـاالت التـي تـشمل حـوادث                    

 الى أن المعلومات األولية عن الحادث تكون مجزئة وقد تقود تلك المعلومات       وتجدر اإلشارة هنا  .معقدة

فالمعلومات  المبكرة مثال قد تقول بأن طائرة تحطمت أثناء محاولتها والهبوط في             . الى توقعات خاطئة  
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وقد تدفع هذه المعلومات لالستنتاج بأن مجال التحقيق يجـب أن يتـضمن             . ظروف جوية حسنة نسبيا   

). مثال المراقبة الجوية واألرصـاد الجويـة  (الحية الطائرة وبحد أدنى مجموعة العمليات   مجموعة ص 

وبعد ذلك قد يكتشف بأن الحادث يشمل تصادم جوي وبالتالي فإن مجموعات المراقبة الجوية والطقس               

ار ونفس الشيء من الممكن اتخاذ قرار مسبق فور استالم األخط         . سيكونان مفيدين جدا لعملية التحقيق    

عن الحادث بأن مجموعة شهود العيان غير ضرورية بسبب مكان وقـوع الحـادث، ولكـن تطـور                 

  .األحداث قد يكشف مدى أهمية تشكيل هذه المجموعة نظرا لوجود بعض الشهادات التي لم توثق

حول ضرورة تشكيل مجموعة تحقيق مستقلة خاصـة ضـمن فريـق            ) تلك(وإذا كان هناك أي شك      

ويمكن حل المجموعة في وقت مبكر عند العودة الـى          . ل عادة تشكيل المجموعة   التحقيق فمن المفض  

ولكن توفر أو تشكيل المجموعة يجب أال يؤخر التحقيـق، وأن ال يـؤثر سـلبا علـى جمـع                    . المقر

  .والقرار األخير لتشكيل الفريق يقع على عاتق سلطة التحقيق. المعلومات المفيدة

  

  رئيس الفريق  5-6-5
  

  :الفريق عادة من المحققين التابعين لسلطة التحقيق ويتألف الفريق من المجموعات التاليةيكون رئيس 

  هياكل الطائرة -

   أنظمة الطائرة -

   محركات الطائرة -

  السجالت والوثائق -

  العوامل البشرية -

  العمليات -

  مسجالت الطيران -

  

  .الواقعة/ويمكن تعديل الفريق بما يتضمنه من مجموعات بطريقة تناسب ظروف وحجم الحادث

  

  

  

  األعضاء  5-6-6
  

يضم فريق التحقيق في الحوادث الكبيرة أعضاء مختصين من الوزارة التي تتبع لها سلطة الطيـران                

المدني ومن سلطة الطيران المدني نفسها أو أعضاء من وكاالت خارجية أو أشخاص وذلك وفقا لمـا                 

  .يتطلبه األمر

  

  ريوقائع الطيران المدني العسك/حوادث  5-6-7
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وقائع تتضمن طيران مدني وعسكري، تقوم سلطة التحقيق بالمـشاركة فـي            /في حال حدوث حوادث   

ومع . وتقع مسؤولية التحقيق في ذلك على عاتق سلطة التحقيق        . الواقعة/التحقيق في مثل هذا الحوادث    

ات الصلة ذلك فإن الجانب العسكري يشارك بشكل كامل في التحقيق ويزود بكل المعلومات والبيانات ذ

  .بالحادث

  

  التحقيقات العسكرية ومشاركة سلطة التحقيق  5-6-8
  

خالل التحقيق العسكري في حادث طائرة، يمكن لسلطة التحقيق، إذا وجـدت بـأن هنـاك مـصلحة                  

والعضو المراقب من سـلطة التحقيـق   . مشتركة، أن تطلب المشاركة في ذلك التحقيق كعضو مراقب  

اقب  خالل جميع مراحل التحقيق، وعليه أال يفشي أية معلومات عـن             عليه بأن يعرف بأن دوره كمر     

وعند طلب مثل هـذا اإلذن      . التحقيق بدون إذن مسبق من المشرف العسكري، المسؤول عن التحقيق         

. على المراقب أن يحدد بوضوح المعلومات التي يود تقلها والجهات التي سـيبلغها هـذا المعلومـات              

  .مات التي ينقلهاوعليه أن يضمن سرية المعلو

  

  الجهات المشاركة في التحقيق    5-6-9
  

يخضع االشتراك في التحقيق لتوجيهات محقق سلطة التحقيق، ويمكن إعفاء تلك الجهات من المشاركة              

  .إذ كانت تقوم بالجهات الموكولة إليها أو إذا أتت الجهات بتصرفات تلحق األذى والضرر بالتحقيق

ومخالفة هـذا   . راءات تمنع مشاركة أي شخص يمثل جهة االدعاء أو التأمين         وفقا لهذه األنظمة واالج   

  .البند تستدعي الحرمان من المشاركة

  

  إجراء التحقيق    5-7
  

واقعـة عليهـا أن تتبـع األنظمـة         /في جميع الحاالت التي تجري فيها سلطة التحقيق تحقيقا بحادث         

  .واالجراءات الواردة في هذه الوثيقة

  

  تجابة األولىاالس   5-7-1

واقعة يجب على ذلك الموظف القيـام  /عند استالم أحد الموظفين من سلطة التحقيق أخطارا عن حادث      

بتسجيل المعلومات التي تصله قدر المستطاع، وعليه كذلك أن يتصرف كمحقق لحين تعيين المحقـق               

  .المسؤول

  

  إبالغ رئيس سلطة التحقيق     5-7-2
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الواقعـة بإخطـار رئـيس سـلطة عـن          /ر األولى عـن الحـادث     يقوم الشخص الذي تلقى االخطا    

  .وعلى ذلك الشخص أن يتصرف ويعمل كما يوجه من قبل رئيس سلطة التحقيق. الواقعة/الحادث
  
  

  مراقبة الطقس وتفتيش الطيران 5-7-3
  

إذا اقتضت ظروف الحادث يقوم المحقق بالتأكد من إعداد التقرير الخاص عن الطقس ومـن القيـام                 

  .يش على مساعدات التقرب والمالحةبالتفت

  

  الحضور الى ميدان الحادث  5-7-4
  

الواقعة ويقوم بتقييم حجم وأبعاد ذلك الحادث إن لم يكن /يجب على المحقق أن يذهب الى مكان الحادث     

وفور الوصول الى مكان الحادث يجب على المحقق أن يحـدد منطقـة             . ذلك التقييم قد جرى من قبل     

وفور وصول المحقق المسؤول، يقوم المحقق بتـصوير مكـان          .  يقوم بتفتيشها أمنيا   الحادث كليا وأن  

الحادث وتتخذ اإلجراءات لحفظ الشواهد واألدلة وجمع شهادات أقوال الشهود وجمع سجالت خدمات             

  . الحركة الجوية وخدمات البحث واإلنقاذ وجميع السجالت واألقوال

  

  النقل والتسهيالت  5-8-2
  

التحقيق تتجه الجهود نحو الحصول على اسماء الشهود ومقابلتهم وتصوير الحطام وجمـع             فور البدء ب  

. المعلومات ذات الصلة بالموضوع والتي قد تكون متوفرة خالل الساعات األولى من وقوع الحـادث              

ويقوم المحقق  . ويبدأ العمل أيضا باسترجاع السجالت وترتيب مكان لالجتماع وتأمين السكن للمحققين          

  .مسؤول بتعريف المشاركين بالتحقيق حول االجراءات المتبعة من قبل سلطة التحقيقال

  

  حق التمثيل   5-8-4
  

ويحق للشخص الذي يـولي     . تؤخذ أقوال الشهود من قبل ممثل يحمل تفويضا من قبل سلطة التحقيق           

  .بأقواله أن يصحب معه ممن يختارهم هو بنفسه مرافقا أو مستشار

  

  موقعمخاطر ال   5-8-5
  

إن معرفة المحققين لطبيعة العمل ومخاطره في موقع الحادث قد تقودهم الى عدم االنتباه الى نقـص                 

ولهذا السبب من المفيد جدا للمحقق المسؤول وكـذلك لـرئيس كـل     . الخبرة عند من يقوم بمساعدتهم    

موجودة في  مجموعة أن يقوم بتعريف األشخاص المساعدين من خارج سلطة التحقيق الى المخاطر ال            

حيث أن مخاطر المواد المشحونة على مـتن        . مكان الحادث الى تطبيقات السالمة التي يجب اتباعها       

الطائرة جدا شائعة جدا، وتكون هذه المواد معدة للشحن بطريقة تبين كيفية التعامل معها في ظـروف                 
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المستحيل المحافظة  التحميل والتفريغ والتخزين وتحمي العمال من مخاطرها في ظروف عادية، ومن            

وأفضل طريقة لتفادي مخاطر المواد الخطرة هو االتصال السريع         . على ذلك في الحاالت غير العادية     

فإذا تطلب األمر أو كان هناك شك فـي         . والفوري مع األشخاص المسؤولين عن بيان تحميل الطائرة       

 المواد واجـراءات الوقايـة      طبيعة المواد المحمولة يمكن االتصال بالصانع لمعرفة مدى خطورة تلك         

  .والحماية منها

  

   استخدام المعدات الثقيلة  6.8.5
  

على الرغم من أن سلطة التحقيق تقدم جميع اإلرشادات المطلوبة، إال أن التشغيل المحلي واإلشـراف                

يمنع على أي شخص أن يلمس أو يتعامـل         . على العناصر المساعدة ينبغي أن يترك لمشغلي المعدات       

  . الحطام المرفوع كليا أو جزئيا بدون إذن من مفتش سلطة التحقيق ومشغل المعداتأو يفحص
  

  تشريحات الجثث   7.8.5
  

تقع على عاتق المفتش المعتمد مسؤولية اتخاذ الترتيبات لتشريح الجثث في الحوادث الصغيرة، أما في               

ة ويجب بذل كـل جهـد       الحوادث الكبيرة فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق مجموعة العوامل البشري          

  .لترتيب تشريح الجثث بمستوى عال من األداء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   التقريـر–الفصل السادس 
  

  

   نشر المعلومات   1.6
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الحادث، يجب أن يكون ضمن     ) ميدان(إن نشر المعلومات خالل التحقيق، وعلى األخص عن مسرح          

المعلومات من خـالل رئـيس سـلطة        بنشر تلك    حدود التطورات الحقيقية للتحقيق، وأن يكون االذن      

  .أو من خالل رئيس سلطة التحقيق) الدولة(الطيران المدني في 

كافة المعلومات المتعلقة بالحادث، التي يحصل عليها أي مشارك في التحقيق يجب أن تنقل إلى المحقق 

  .المعتمد عبر القنوات الخاصة

لمعتمد المعين وعلـى خبرتـه التنظيميـة        وتعتمد جميع الجهات المشاركة في التحقيق على المحقق ا        

. الخاصة التخاذ اإلجراءات المناسبة خالل التحقيق سواء كانت تلك اإلجراءات عالجيـة أو وقائيـة              

ويمنع منعا باثا تحت أي ظرف من الظروف إفشاء المعلومات أو مناقشتها مع أشخاص غير مرخص                

  .لهم

مدني مشترك، فيجب تبادل تلك المعلومـات       -ريأما فيما يخص نشر المعلومات المتعلقة بحادث عسك       

  .ومناقشتها ما بين الجهات العسكرية المعنية والجهات األخرى ذات الصلة بدون إبطاء وكليا

  

   العوامل المسببة للحادث   2.6

أي عامل مسبب في الحادث تثبته عملية التحقيق ويتطلب اتخاذ إجراء عاجل من قبل سلطات الطيران                

ات العسكرية، يجب اإلبالغ عنه فورا مع التوصيات الضرورية المتعلقـة بـه وذلـك     المدني أوالسلط 

  .بالتنسيق مع المحقق المعتمد

  

   المعلومات العسكرية   3.6
  

يقوم المنسق العسكري في مجموعة التحقيق بإعطاء توصياته إلى المحقق المعتمد فيما يتعلـق بنـشر                

  .المعلومات المتعلقة بالحادث والتحقيق

تجابة لألسئلة المستقبلة من أي مصدر يتم التنسيق بشأنها ما بين الـسلطات العـسكرية وسـلطة                 االس

  .التحقيق قبل اإلذن بنشرها

  

  

  

  
  

  

  

   الجهات المعنية   4.6
  

خالل أي تحقيق في حادث يجري وفق هذه األنظمة فإن أي شخص أو وكالـة حكوميـة أو                  

ه له صلة بالحادث يمكن أن يقدم إلى سلطة التحقيق      شركة ممن خدمته أو وظيفته أو نشاطه أو منتوجات        
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توصيات كنتائج خاصة لسحبها من الحادث التي جمعت خالل سير التحقيق وذلك قبل تحديد النتـائج                

  .المتعلقة بالحادث
  

   التقارير الجماعية   5.6
  

أي شخص مدني أو عسكري يشارك في تحقيق مؤلف من عدة مجموعات تحقيق يجـب أن يـساعد                  

 المجموعة في إعداد تقارير المجموعة وأن يشير إلى اتفاقه في الرأي أو عـدم اتفاقـه بـشكل                   رئيس

  .مكتوب إلى رئيس المجموعة
  

   إعداد تقرير الحادث    6.6
  

بعد إتمام جميع مراحل التحقيق واستالم جميع تقارير المجموعات يكون المحقق المعتمد مسؤوال عـن   

المحدد في الملحق الثالث عشر التفاقية الطيران المـدني الـدولي           إعداد تقرير الحادث وفق النموذج      

ويقدم التقرير على صورتين صورة التقرير األولـي، وصـورة التقريـر            ). 1944اتفاقية شيكاغو   (

وخالل مجمل عملية كتابة التقرير ومراجعة مراحله أفراد يا، تتم عملية المراجعة بهدف الدقة              . النهائي

  .والبناء المنطقي للتقرير ونتائجه الخاصة وتوصياته المناسبةوالكمالية والتحليل 

فور االنتهاء من مسودة التقرير األولى، يوزع هذا التقرير إلى جميع رؤساء المجموعات لمراجعتـه               

ويجب أن تتركز مراجعتهم على المسائل والقضايا الجوهرية الواردة في التقرير، أكثر            . والتعليق عليه 

  .لقضايا التحريريةمن تركيزهم على ا

وتعاد تعليقات رؤساء المجموعات إلى المحقق المعتمد خالل خمسة أيام عمل اعتبـارا مـن تـاريخ                 

إضافة إلى ذلك يقوم رئيس كل مجموعة بتضمين تعليقاته في التوصيات التي يعتقد أنها تمنع               . التوزيع

حـسين مـستويات الـسالمة      تكرار مثل هذا الحادث أو أية توصيات أخرى يرى بأنها ستعمل على ت            

وفي حال اشتراك   . ويجب أن ترفق التوصيات بالمعطيات والبراهين التي تؤيد تلك التوصيات         . الجوية

إلعداد تعليقاته علـى مـسودة      )  يوما 60(ممثل مفوض أجنبي في التحقيق، يجب أن يمنح ستين يوما           

  .التقرير النهائي وإيصالها من قبل المحقق المعتمد

لتقرير النهائي من قبل الممثل المعتمد، يرسل التقرير إلـى سـلطة التحقيـق والجهـات                وبعد إعداد ا  

المعتمدة من قبل سلطة الطيران المدني، وتقوم سلطة الطيران المدني بإرساله إلى الـسلطات العليـا                

  .العتماده

يالت المطلوبـة   بعد اعتماد التقرير من السلطات العليا يعاد التقرير إلى سلطة التحقيق مع جميع التعد             

  .بغية طبعه ونشره
  

  

  نشر تقرير الحادث   7.6
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بعد مراجعة التقرير من قبل سلطات الطيران المدني والسلطات العليا واعتمادهما له، تقـوم سـلطة                 

والتقرير يبين الحقائق واألوضاع والظروف المتعلقة بالحادث، كمـا         . التحقيق بإصدار تقرير الحادث   

  .لتوصيات المالئمة التي تجنب تكرار مثل ذلك الحادثيضع التقرير النتائج وا

  

  الطلب في إعادة النظر في التقرير أو تعديله   8.6
  

إن طلب إعادة النظر في نتائج التحقيق أو تعديلها من قبل الجهات المشاركة في التحقيق لن ينظر فيه                  

، أو تبين أن النتائج المستندة      إال إذا كان الطلب مبنيا على أسس اكتشاف شواهد عيان  وإثباتات جديدة            

أمـا  . ومثل هذا الطلب يجب أن يكون بالشكل مكتوب       . إلى حقائق وأوضاع وظروف الحادث خاطئة     

ويجب أن تستند طلبـات إعـادة       . الطلبات التي تعيد طرح أوضاع سبق طرحها سوف لن ينظر فيها          

ن لماذا مثل هذا الدليل لـم       النظر على بيانات عن شواهد عيان جدد ومستندات موثقة وعلى شرح يبي           

أما الطلبات التي تستند على االدعاء      . يكن متوفرا قبل تحديد سلطة التحقيق لنتائج التحقيق في الحادث         

بوجود أخطاء في نتائج التحقيق، فيجب أن تبين بالتفصيل المعلومات التي يستند عليها الطلب وتؤيـد                

  .صحة مثل االدعاء
  
  
  
  

   تقارير أخرى   9.6

 ال تقوم سلطة التحقيق بإجراء تحقيق رسمي بالحادث الواقعة الجوية، سيطلب مـن المـستثمر                عندما

المشغل بطلب تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بالحادث الواقعة وذلك بناء على طلب من ممثـل                

  .سلطة التحقيق

  

  طلب التحفظ على المعلومات   10.6
  

حلال بشأن التحفظ على أية معلومات موجودة فـي أي          يمكن ألي شخص أن يقدم اعتراضا مكتوبا وم       

وتقـوم  . تقرير أو وثيقة كانت سلطة التحقيق قد حصلت عليها، وذلك بغية عدم كشفها أمام الجمهـور               

سلطة التحقيق بمبادرة منها أو استنادا إلى ذلك االعتراض باألمر بالتحفظ على تلك المعلومات وعـدم                

  .ها ليس في صالح الجمهورنشرها للجمهور إذا ارتأت إن نشر

  
 
 
  

  

  


