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 إعداد هذا الدليل كمرجع لمحققي حـوادث الطيـران حـسب األنظمـة              تم

واإلجراءات المتعارف عليها دوليا وأساليب العمل الموصـى  بهـا فـي             

الملحق الثالث عشر التفاقية الطيران المدني الدولي والخاص بالتحقيق في          

باإلضافة إلى األنظمة واإلجراءات المتبعة فـي       . حوادث ووقائع الطائرات  

البلدان العربية في هذا المجال على أن يطبق بما ال يتعـارض مـع              بعض  

  .أنظمة الدولة وإجراءاتها المحلية
  

الهدف من هذا الدليل هو مساعدة المحقق في إنجاز المهام والمـسئوليات       

  .الموكولة إليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة
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  الفصل األول
  تعاريف

  

 الدليل المعاني المبينة إلى جانب كل       يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المستخدمة في هذا      

  .منها
  

  :حادث*

واقعة تتعلق بتشغيل طائرة يقع في أي وقت من أول صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران                

 : حتى نزول آخر شخص من الطائرة، ويحدث خالله

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

  .وجوده على متن الطائرة .1

  .بما في ذلك أي جزء ينفصل عنها اكه مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة،أو احتك  .2

  .أو التعرض المباشر لنفث محركات الطائرة .3
  

وذلك باستثناء اإلصابات الناتجة عن أسباب طبيعية، أو التي يحدثها الـشخص لنفـسه أو               

ئ فـي   التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، أو عندما تحدث اإلصابات لراكب متسلل مختب           

  .مكان غير مخصص أو متاح عادة للركاب أو أفراد طاقم الطائرة
  

تحطم الطائرة أو عندما تصاب الطائرة بتلف أو بفشل بنيوي من شأنه أن يؤثر سـلبا                 )ب

على   قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خـصائص طيرانهـا، ويتطلـب عـادة إجـراء                   

استثناء حاالت فشل المحـرك أو      وذلك ب . إصالحات رئيسية أو استبدال الجزء التالف     

تلفه، عندما يقتصر التلف على المحرك أو أغطيته أو ملحقاته، أو باستثناء التلف الذي              

يقتصر على المراوح، وأطراف األجنحـة، والهوائيـات، واإلطـارات، والفرامـل،            

واألسطح االنسيابية أو انبعاجات السطح الخارجي الصغيرة أو الثقوب الـصغيرة فـي        

  أو السطح الخارجي للطائرةالسطح 
  

  .أو عندما تصبح الطائرة مفقودة أو يتعذر الوصول إليها تماما )ج
  

هبوط إجباري خارج المطار بغض النظر عن األضرار اإلنسانية والماديـة             )د

  .من جراء هذا الهبوط
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ألغراض التوحيد اإلحصائي فإن أي إصابة بسبب حـادث طيـران            : 1مالحظـة  

اة المصاب في غضون ثالثين يوما من تاريخ وقـوع          ينتج عنها وف  

  .الحادث تصنف باعتبارها إصابة مميتة
  

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

  .حطامها
  

  :واقعـــة*

  .أي واقعة، دون حادث، مرتبطة بتشغيل طائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سالمة التشغيل

  

  .الفرق بين الحادث والواقعة يكمن في النتيجة فقط : 1مالحظـــة 
  

  .الوقائع التي يجب اإلبالغ عنها توجد في نهاية هذا الفصل    : 2مالحظــة 

  

  :ممثل معتمد*

  .شخص تعينه الدولة، على أساس مؤهالته، لغرض االشتراك في تحقيق تجريه دولة أخرى
  

  :مستشــار*

  . أساس مؤهالته، بغرض مساعدة ممثلها المعتمد في تحقيق ماشخص تعينه الدولة، على
  

  :مركبة هوائية*

أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود  فعل الهـواء غيـر ردود فعـل الهـواء                     

  .المنعكسة من سطح األرض
  

  :األســباب*

ـ              ي أدت إلـى    األفعال أو حاالت السهو واإلغفال أو األحداث أو الظروف، أو مزيج منها، الت

  .الحادث أو الواقعة
  

  :مسجل الطيران*

  .أي نوع من أجهزة التسجيل المركبة في الطائرة لغرض تسهيل التحقيق في حادث  أو واقعة
  

انظر الملحق السادس، األجزاء األول والثاني والثالث، حيث توجـد           :مالحظــة  

  .األحكام المتعلقة بمسجالت الطيران
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  :طائرة مدنية*

  .سجلة في سجل مدني بغض النظر عن مالكها أو مشغلهاطائرة م
  

  :تحقيــق*

عملية تجرى بغرض منع وقوع الحوادث وتشمل جمع المعلومات وتحليلها والتوصـل إلـى              

استنتاجات بما في ذلك تحديد األسباب والقيام بإعداد توصيات لتأمين السالمة عندما يكون ذلك              

  .مالئما
  

  :المحقق المسؤول*

  .لف، على أساس مؤهالته، بمسؤولية تنظيم التحقيق و إجراءه واإلشراف عليهالشخص المك
  

  :الكتـلـة القصوى*

  .الكتلة القصوى للطائرة المقررة لإلقالع
  

  :المشغل/ المستثمر*

شخص أو هيئة أو مؤسسة تعمل في تشغيل طائرة أو عدة طائرات أو تعرض القيـام بـذلك                  

  .التشغيل
  

  :التقـرير األولي *

ند المستعمل في النشر الفوري للمعلومات التي تم الحصول عليها في  المراحل المبكـرة               المست

  .للتحقيق
  

  :توصية لتأمين السالمة*

اقتراح مقدم من سلطة التحقيق في الحادث في الدولة القائمة بالتحقيق، على أساس المعلومات               

  .المستقاة من التحقيق، بقصد منع وقوع الحوادث أو الوقائع
  

  :ابــة جسيمةإص*

 : إصابة شخص في حادث، والتي

ساعة وتبدأ في غضون سـبعة أيـام مـن          ) 48(تتطلب البقاء في مستشفى ألكثر من        .1

 .حدوث اإلصابة

 فيما عدا الكسور البسيطة ألصابع اليد أو القدم،(أو ينتج عنها كسر في أي من العظام  .2

  ).أو األنف
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 .ة لعصب أو عضلة أو وترأو تحدث تمزقات تسبب نزيفا حادا، أو إصاب .3

 .أو تحدث إصابة في أي عضو من أعضاء الجسم الداخلية .4

في ) 5(أو تحدث حروقا من الدرجة الثانية أو الثالثة، أو أية حروق تؤثر في أكثر  من                  .5

 .المائة من سطح الجسم

  .أو تنتج عن التعرض لمواد معدية أو إشعاع مضر     .6
 
 
  :دولة التصميم*

  . بالسلطة على الهيئة المسؤولة عن تصميم طراز الطائرةالدولة التي تتمتع
  

  
  

  :دولـة الصنع*

  .الدولة التي تتمتع بالسلطة على الهيئة المسؤولة عن التجميع النهائي للطائرة
  

  :دولة وقوع الحادث*

  .الدولة  التي وقع الحادث أو الواقعة في إقليمها
  

  :المشغل/دولة المستثمر*

المشغل، أو التي يوجد فيها مقر اإلقامـة        /مقر العمل الرئيسي للمستثمر   الدولة التي يوجد فيها     

  .المشغل، إذا لم يكن له فيها مقر عمل رئيسي/الدائمة للمستثمر
  

  :دولة التسجيل*

  .الدولة التي دونت الطائرة في سجلها
  

في حالة تسجيل طائرة تملكها وكالة تشغيل دولية على أساس عـدم              : مالحظــة

دولة معينة، فإن الدول المؤسسة لهذه الوكالة تكون ملزمـة،          االنتماء ل 

بالمشاركة والتضامن بالوفاء بااللتزامات الواقعة على عـاتق دولـة          

انظر قرار مجلس المنظمة الصادر     . التسجيل بمقتضى اتفاقية شيكاغو   

 بشأن جنسية وتسجيل الطائرات التي تقوم بتشغيلها        14/12/1967في  

  ).8722الوثيقة (وكاالت تشغيل دولية 

  

  :الحوادث والوقائع التي يبلغ عنها 

  :الحوادث والوقائع التي يجب اإلبالغ عنها هي التالية 
  

  :الحوادث  –أ 

  .جميع الحوادث التي ينطبق عليها التعريف الوارد في هذا الدليل
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   :الوقائع –ب 

  :يجب اإلبالغ عن جميع الوقائع التي منها التالي
  

  :الطائرة في الحاالت التالية تعطل محركات  -1

  .جميع األعطال: بالنسبة للطائرات المزودة بمحرك واحد   ·

  :بالنسبة للطائرات المزودة بأكثر من محرك  ·

  . تعطل أكثر من محرك-              

شفرات الـضاغط   ( األعطال التي ال تقتصر على فشل محركات   الطائرة            -

 )مثال من األعطال التي ال يبلغ عنها
  

الحرائق التي تحدث خالل مرحلة الطيران بما في ذلك حرائق المحركات التي تتجاوز              -2

  .داخل المحرك وينجم عنها أضرار حريق ألجزاء أخرى من الطائرة
  

الوقائع التي ينتج عنها خطر االصـطدام  : الخلوص من العوائق والتضاريس األرضية      – 3

  .رضيةأو اصطدام فعلي بالعوائق أو التضاريس األ
  

الوقائع التي تسبب صعوبات في الـتحكم بقيـادة         : مشاكل التحكم بالطيران واستقراره     – 4

الطائرة مثل تعطل بعض أنظمة الطائرة، وتأثير الظواهر الجوية، والتـشغيل خـارج             

  .مجال الطيران المصرح به
  

المدرج أو  مثل الهبوط قبل عتبة المدرج أو تجاوز نهاية         : مشاكل في اإلقالع والهبوط    -5

الجنوح عن جانب المدرج أو الهبوط والعجالت مرفوعة أو الهبوط في مطار بالخطأ             

  .أو التخلي عن اإلقالع بعد أن يكون المحرك قد وضع على وضعية اإلقالع
  

عجز وعدم قدرة أي فرد من أعـضاء        : عجز وتعطل قدرة طاقم القيادة أثناء الطيران       -6

  . المهام الموكلة إليه نتيجة تدني لياقته الصحيةطاقم الطائرة على القيام بتأدية
  

فقدان الضغط داخل مقـصورة الطـائرة ممـا         : فقدان الضغط داخل مقصور الطائرة      – 7

  .يترتب عليه النزول االضطراري من االرتفاع الذي كانت عليه الطائرة
  

لجـوي  وقـائع التقـارب ا    : حاالت االصطدام الجوي الوشيك ووقائع الحركة الجوية        – 8

ووقائع الحركة الجوية الخطيرة بما في ذلك أخطاء اإلجراءات المالحيـة أو أعطـال              

  .األجهزة والمعدات المستخدمة للمالحة الجوية
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تصادم ما بين الطائرة وجسور عبور الركاب، أو شاحنات التزود          : االصطدام األرضي    -9

ضرار التي تقع مـن جـراء       بالوقود، أو أي معدات أو آليات أخرى، باإلضافة إلى األ         

  .نفث محركات الطائرات
  

انفصال أي جزء من الطائرة خالل السير أو اإلقـالع أو           : فقدان بعض أجزاء الطائرة      -10

  .الطيران أو الهبوط
  

  .مالحظة الظواهر والدالالت التي تشير لحدوث ضرر للطائرة: الصواعق البرقية  -11
  

تشير إلى ارتطام الطائرة بالطيور مهما تكن اآلثـار         الدالالت التي   : االرتطام بالطيور   -12

  .المخلفة إثر ذلك
  

تعارض وتناقض كبير في بيان الحمولة، والتحميل غير األمـين، وانبعـاث            : التحميل  -13

الغازات من المواد المحمولة، وتسرب محتويات الحاويات، والـضرر الـذي يلحـق             

  .بالطائرة بواسطة طرود الشحن أو الحقائب
  

  .التعطل الكامل أو الفقدان:  وأغطية الفتحات– النوافذ –األبواب   -14
  

هبوط الطائرة بكمية من الوقود أقل من الحد األدنـى المطلـوب أو تزويـد               : الوقود   -15

  .الطائرة بنوعية مخالفة وغير مناسبة من الوقود
  

ير المحرك  اإلصابات التي تؤدي إلى تغي    : األضرار الناجمة عن اإلصابة بجسم غريب        -16

  .أو التي تؤدي إلى أضرار في جسم الطائرة وبنيتها
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  الفصل الثاني
  اختصاصات وصالحيات 

  محقق حوادث ووقائع الطائرات وأدواته
  

  :االختصاصات والصالحيات-1.2
  

  اختصاصات محققي حوادث الطائرات  - 1.1.2

والتي تقـع   ) الدولة( في إقليم    التحقيق الفني في الحوادث والوقائع للطائرات المدنية        1.1.1.2

  .في أعالي البحار أو فوق األراضي غير المملوكة لدولة ما) للدولة(للطائرة المدنية 

  ).الدولة(التحقيق في المخالفات التي تقع للطائرات المدنية في إقليم   2.1.1.2

كل حادث  إعداد التقرير الفني المبدئي والنهائي عن الحاالت والظروف المتعلقة ب           3.1.1.2

  .أو واقعة يتم التحقيق فيها وبيان أسبابه ونشر نتيجة التحقيق

وضع التوصيات الالزمة لمنع تكرار الحوادث والوقائع لتأمين سالمة الطيـران             4.1.1.2

  . مستقبال
  

  صالحيات محققي حوادث الطائرات -ب 
  

فـي  (ان المدني   يحمل محققو حوادث ووقائع الطائرات صفة الضبطية القضائية لقانون الطير         

  .والالئحة التنفيذية لهذا القانون) الدولة

ولهم بهذه الصفة حق دخول مكان الحادث واألماكن األخرى المرتبطة به والتي تفيد التحقيـق               

وتفتيشها وإجراء المعاينات واالطالع على المستندات والـسجالت والمراجـع والرسـومات            

واستدعاء األشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم     واألوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها        

بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء ضرورية إلظهـار الحقيقـة وأيـضا اتخـاذ      

  .اإلجراءات الالزمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها

  

  : األدوات-2.2
  

  أدوات محققي حوادث الطائرات*  

تخدم محققو حوادث الطائرات أثناء المعاينة الفنية األدوات التالية لفحص أجـزاء الحطـام              يس

  :وعمل خريطة لتوزيع أجزاء الحطام وتسجيل المالحظات عن الحادث والحطام 

  .كاميرا تصوير فوتوغرافي  - 1

  .بوصلة مغناطيسية  - 2
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  .آلة حاسبة رقمية ومنقلة  - 3

  . مترا30ريط قياس  أمتار وش3شريط قياس   - 4

  .جهاز االتصال من بعد بالالسلكي  - 5

  .جهاز تسجيل صوتي يسهل حمله  - 6

  .عدسة مكبرة  - 7

  .ساعة توقيت  - 8

  ) قصافة– مفكات –مفاتيح مقاسات مختلفة (حقيبة عدة   - 9

  .نظارة مكبرة  - 10

  .بذلة ورشة  - 11

  .سكين متعددة األغراض  - 12

  .ش ألوانعالمات إرشادية وعلبة ر  - 13

  . مترا30حبل من النايلون بطول   - 14

  .أوراق ذات مقياس رسم مناسب  - 15

  .دفتر تسجيل المالحظات وأقالم جاف ورصاص وألوان  - 16

  .قلم عالمات للكتابة على المواد الصلبة واألجزاء إذ لزم األمر  - 17

  .قفازات واقية لليد  - 18

  .حقيبة إسعافات أولية بمشتمالتها  - 19

  .أكياس نايلون نظيفة لحفظ العينات  - 20

  .أوعية مناسبة لحفظ عينات الوقود والزيوت  - 21

  .معطف جلدي للوقاية من األمطار وأدخنة الحرائق  - 22

  .كمامة لألنف للوقاية من الغازات السامة  - 23

  .واقي للرأس  - 24

  .حذاء مناسب للسير في األماكن الوعرة ووسط الحطام  - 25

  . 13لطيران المدني والئحته التنفيذية والملحق رقم قانون ا  - 26
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  الفصل الثالث
  

  واجبات ومسؤوليات المحقق 

  واقعة/عند تلقى بالغ عن حادث
 

  

  :إجراءات ما بعد البالغ-1.3

الواقعة يقوم مدير سلطة تحقيق ومنع حوادث الطائرات أو من          / فور التأكد من وقوع الحادث      

مقـرر لجنـة    ( عمال التحقيق الفني فيها أثناء قيام المحقق المنـاوب          ينوب عنها بالبدء في أ    

الواقعة وعليه االتصال بالمسؤولين في الموقع لتنظـيم        / باالنتقال إلى موقع الحادث   ) التحقيق  

  :اإلجراءات اآلتية 

  .ضمان أمن موقع الحادث -1

  .إيقاف العمل بأجهزة االتصال االضطرارية الخاصة بتحديد الموقع -2

 COKPIT VOICE RECORERالطائرة العمل بجهاز التسجيل لمحادثات غرفة قيادة إيقاف  -3

    F.D.R (FLIGHT DATA RECORDER(الطيران تحديد مكان مسجل معلومات  -4

  .متابعة أعمال اإلنقاذ واالستفسار عن أي شخصيات هامة بين الركاب -5

  متابعة انتشال حطام الطائرة  -6

  .الواقعة/ ي تكون مؤثرة على الحادث لتحفظ على معالم العوامل البشرية الت -7

  الواقعة/ تأكيد التحفظ على الوثائق المتعلقة بالحادث  -8

  

  :الواقعة/ تحديد حجم الحادث-2.3
  

على سلطة التحقيق فور استالمها للبالغ األولى عن الحادث اتخاذ القرارات الالزمة والبدء في              

تقييم أولـي لحجـم العمـل وأبعـاده         ومن الضروري في البداية إجراء      . التحقيق بدون تأخير  

ويشمل هذا التقييم تنظيم فريق تحقيق يتناسب في الحجم والخبـرة           . واألبعاد المحتملة للتحقيق  

. وبشكل عام يوجد تناسب طردي بين حجم الطائرة وحجم فريـق التحقيـق            . مع حجم الحادث  

سيطة نـسبيا   ومع ذلك هناك حوادث معقدة تتضمن حوادث لطائرات صغيرة وهناك حوادث ب           

وبالتالي فإن التحديد األولي لتركيبة الفريق غالبا مـا تترافـق           . تتضمن طائرات كبيرة الحجم   

بقرارات غير قابلة للتأجيل، وفيما يلي نذكر بعض العوامل المؤثرة في اتخاذ قـرار لتـشكيل                

  .مجموعة تحقيق كبيرة
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، )المـشغل (تكرر لدى الناقل الجوي   إذا كان الحادث من الحوادث التي ت       : طبيعة الحادث   -أ  

وعلى األخص إذا كان ذلك الحادث من الحوادث التي يكون احتمـال            

  .تجنبها كبيرا جدا
  

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

  .أو إذا كان طرازها قد أدخل حديثا في الخدمة لدى الدولة
  

  .ضرر صغير ولكن مع إمكانية حدوث ضرر خطير أو كارثة : ر في الطائرةأضرا -ج 
  

  .التأثير على المجتمع مع إمكانية حدوث كارثة :  أضرار على األرض -د 
  

أسباب اإلصابات غير ظاهر مع إمكانية حدوث   : اإلصابات الناجمة عن حادث الطائرة -هـ

 .إصابات أكثر

ث على المجتمع وأهمية ركاب الطائرة وأثر الحادث  علـى   أثر الحاد  : االهتمام الشعبي  -و  

  .المجتمع الدولي 
  

  :إبالغ السلطات العليا-3.3
  

الواقعة مع جميع   /سلطة التحقيق هي الجهة الوحيدة المخولة بإبالغ السلطات العليا عن الحادث          

  .المعلومات األولية المتوفرة لديها، وذلك من خالل رئيس سلطة الطيران المدني
  

  

  :اإلبالغ إلى دول أخرى-4.3
  

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

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

  .دولة التسجيل .1

  .دولة المستثمر .2

  .دولة التصميم .3

  .دولة الصنع .4

لطيران المدني الدولي، حينما تزيد الكتلة القصوى للطائرة المعنيـة          ومنظمة ا  .5

  . كيلو جرام2250على 

   الهيئة العربية للطيران المدني .6
  

الواقعة مدركة بحدوث الواقعة، فيجب على      /ومع ذلك، فعندما ال تكون دولة وقوع الحادث       

الواقعة إلـى دولـة     /ادثدولة التسجيل أو دولة المستثمر، حسب المالئم، إرسال بالغا عن الح          

  .الواقعة/التصميم ودولة الصنع ودولة وقوع الحادث
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  المعلومات التي يجب أن يتضمنها البالغ-5.3

يجب على سلطة التحقيق توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات التالية، وأال يتـأخر     .1

 : إرسالها لداعي عدم توافر المعلومات الكاملة

 (INCID)   وبالنسبة للوقائع الخطيرة المختصر ،(ACCID) بالنسبة للحوادث المختصر .2

 .وعالمات جنسيتها وتسجيلها، ورقمها التسلسلي صانع الطائرة، وطرازها، .3

 .إن وجد اسم المالك أو المستثمر أو المستأجر للطائرة، .4

 .اسم قائد الطائرة .5

 )بالتوقيت المحلي أو العالمي(تاريخ ووقت وقوع الحادث أو الواقعة الخطيرة  .6

 .آخر نقطة غادرت منها الطائرة ونقطة الهبوط المقصودة .7

موقع الطائرة باإلشارة إلى نقطة جغرافية يسهل التعرف عليهـا وكـذلك خطـى               .8

 .العرض والطول

وعـدد القتلـى    .  عدد أفراد طاقم الطائرة والركاب الموجودين على متن الطائرة         .9

مع  بات جسيمة، والمصابين بإصابات جسيمة، وغيرهم  ممن قتل أو أصيب بإصا

 .بيان جنسياتهم إن كانت معروفة

طبيعة الحادث أو الواقعة الخطيرة ومدى الضرر الذي أصاب الطائرة بقدر ما هو              .10

  .معروف

بيان إلى أي مدى ستقوم دولة وقوع الحادث بإجراء التحقيق أو تعتـزم تفـويض                .11

 .سلطاتها في هذا الشأن

 . الخطيرةالخصائص الطبيعية لمنطقة الحادث أو الواقعة .12

  .ذكر عالمة تمييز السلطة المبلغة وعنوانها وأسرع الوسائل المتوفرة لالتصال بها .13
  

يشكل الهاتف أو الفاكسيميل أو الشبكة الثابتة التصاالت الطيران في معظـم               : 1 مالحظة

  ".أنسب وأسرع الوسائل المتوفرة"األحوال 
  

كاغو حكما بشأن قيام مركز تنسيق           يتضمن الملحق الثاني عشر من اتفاقية شي         :2 مالحظة

  .عمليات اإلنقاذ بإبالغ دولة التسجيل بمرحلة االستغاثة
  

مـع العالمـة    (YLYX)  تستعمل عالمة التمييز المكونة من أربعـة حـروف    :3   مالحظة

الصادرة من األيكاو المميزة للموقع والمكونة من أربعـة حـروف، لتكـوين             

كونة من ثمانية حروف، وذلك بالنسبة للرسـائل        عالمة تمييز المرسل إليه الم    

التي ترسل على الشبكة الثابتة التصاالت الطيران إلى السلطات المسؤولة عن           

أما بالنسبة للرسائل التي ترسـل      . تحقيق الحوادث والوقائع المتعلقة بالطيران    

عبر خدمة االتصاالت العامة، فال يمكن استعمال العالمة المميـزة للمرسـل            

  . ويستعمل بدال منها العنوان التلغرافي أو البريديإليه،
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  واقعة من دولة أخرى/االستجابة لبالغ عن حادث-36.

واقعة لطائرة تابعة لها أو     / إثر تسلم بالغ عن حادث      " الدولة"يجب على سلطة التحقيق في      

ـ      " الدولة"لطائرة تابعة لدولة أخرى وعلى متنها ركاب من رعايا           سبب تعرضـوا للوفـاة  ب

  :الحادث أن تخطر دولة وقوع الحادث بما يلي
  

  "الدولة"   بالنسبة للطائرة التابعة لـ - أ

تنوي المشاركة في التحقيق فعليها إخطار دولة وقوع الحـادث باسـم            " الدولة"     إذا كانت   

  .ممثلها المعتمد والتاريخ المحتمل لوصوله
  

واقعة في  /ن الطائرة التي تعرضت لحادث    على مت " الدولة"عندما يكون ركاب من رعايا       - ب

تنوي المشاركة في التحقيق، فيجب عليها إخطـار دولـة          " الدولة"دولة أخرى، إذا كانت     

المنسق لديها وتاريخ وصوله وكذلك القواعد واألسس       /الواقعة باسم الخبير  /وقوع الحادث 

  .التي تبنى عليها المشاركة
  

  

  لطيران المدني والطيران العسكريالوقائع بين ا/اإلبالغ عن الحوادث-37.
  

الوقائع التي تتضمن طائرة مدنية مع طائرة عسكرية، يجب على القائـد            /في الحوادث  - أ

الواقعـة أن يقـوم بإخطـار       /العسكري الذي توجد لديه المعلومات أوال عن الحادث       

ل الجهات العسكرية المختصة وفقا لما هو معمول لديه وعلى القيادة العسكرية االتصا           

  .تلفونيا أو بأسرع وسيلة ممكنة بسلطة التحقيق إلبالغها عن ذلك
  

الواقعة إبـالغ القيـادات     /على سلطة التحقيق عندما تكون هي أول من يعلم بالحادث          - ب

  .الواقعة الذي يشمل طائرات مدنية وعسكرية/العسكرية المختصة عن الحادث
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  الفصل الرابع
  اإلعداد للتحقيق

  
  

  :تنظيم لجنة التحقيق  1.4

تشكل لجنة التحقيق ويعين المحقق المسئول وفقا إلجراءات سلطة التحقيق في الدولـة             

المسؤول القيام بتنظيم إجراء التحقيق واإلشراف عليه، وهو يتولى مسؤولية          وللمحقق  

اإلشراف والتنسيق ما بين جميع الموارد والنشاطات واألشخاص الذين لهـم عالقـة             

ويمكن للمحقق المسؤول وباسم سلطة التحقيـق تـسمية بعـض الجهـات             . بالتحقيق

والجهات المشاركة في التحقيق يمكن أن يكـون أشخاصـا أو           . للمشاركة في التحقيق  

وكاالت حكومية أو شركات أو اتحادات ممن يكـون العـاملين فيهـا أو مهامهـا أو                 

اهمة بنـشاط فـي     وتستطيع تقديم أشخاص أكفـاء للمـس      "نشاطاتها مرتبطة بالحادث    

  .التحقيق
  

  :تنظيم مجموعات ضمن لجنة التحقيق  2.4

الوقائع لتغطية  جوانب التحقيق     /يتم تكوين مجموعات ضمن لجنة التحقيق في الحوادث       

لذلك يستحسن في حالة    . الواقعة/المتعددة حسب ما تقتضيه ظروف ومالبسات الحادث      

أن يتم تكوينها حتـى يتبـين       التردد حول تكوين مجموعة لجانب من جوانب التحقيق         

  .ضرورة ذلك من عدمه
  

  :مجموعات التحقيق   3.4

تقسم مجموعات التحقيق الى مجموعتين رئيسيتين وهما مجموعة العمليات ومجموعة صالحية           

  :الطيران وتشمل كل منها النوعية وذلك على النحو التالى

  :مجموعة العمليات وتشمل مختصين في مجال -أ

  يرانعمليات الط-1   

  األرصاد الجوية-2   

  شهود العيان-3   

  العوامل البشرية-4   

  )CVR(مسجل محادثة طاقم قيادة الطائرة-5   
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  :مجموعة صالحية الطيران وتشمل مختصين فى مجال-ب

  هياكل الطائرة-1    

  أنظمة الطائرة التشغيلية-2    

  محركات الطائرة -3    

  سجالت الصيانة-4    

  )DFDR(ل أداء الطائرةمسج-5    
  

الواقعة ويـرأس   /ويتم تشكيل المجموعات وتكوينها بالطريقة المالئمة لظروف وحجم الحادث        

  .كل مجموعة أحد محققي سلطة التحقيق
  

  

  األعضاء   4.4

 فريق التحقيق من المختـصين لـدى سـلطة        الواقعة يكون أعضاء  /عند التحقيق في الحوادث     

  .الطيران المدني أو  من وكاالت خارجية أو أشخاص مختصين ووفقا لما يتطلبه األمر

  

  وقائع الطيران المدني العسكري/   حوادث5.4
  

وقائع تتضمن طيران مدني وعسكري، تتولى سلطة التحقيق مسئولية         /في حال حدوث حوادث   

ية المختصة حق المشاركة الكاملة في التحقيـق، مـع تزويـدها            التحقيق وتمنح الجهة العسكر   

  .بجميع المعلومات والبيانات المتوفرة ذات الصلة بالحادث

  

  التحقيقات العسكرية ومشاركة سلطة التحقيق   6.4

لسلطة التحقيق طلب المشاركة بصفة المراقب في حوادث الطيران العسكري، إن وجدت فـي              

  .ذلك مصلحة مشتركة

  

  الجهات المشاركة في التحقيق   7.4
  

تخضع الجهات المشاركة في التحقيق لتوجيهات المحقق المسئول، ويحق له إعفاء أي جهة من              

  .المشاركة إذا لم تؤدي المهام المسندة إليها أو إذا صدر منها تصرفات تضر بالتحقيق

.  التـأمين  وفقا لهذه األنظمة واإلجراءات تمنع مشاركة أي شخص يمثـل جهـة االدعـاء أو              

  .ومخالفة هذا البند تستدعي الحرمان من المشاركة
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  الفصل الخامس
  إجراءات التحقيق

  
يقوم المحقق المسئول بتكليف األعضاء أو مجموعات التحقيق فى اللجنة بإنجاز التحقيقات 

  :الخاصة بتجميع األدلة في الموقع والتي تشمل األتي مع مراعاة التنبيهات التالية
  

  :تنبيهات

احترس من اللجوء إلى تكوين أفكار مسبقة بشأن الحادث سواء الخاصة أو بزمالئـك      -أ

المحققين وال تفكر في نظرية ما بشأن كيفية وقوع الحادث وتقوم بمحاولـة إثبـات               

  .فقط سجل ما تراه ثم حاول الوصول إلى تحليل الحادث. صحتها

  ذا وقع الحادث؟ال تفقد مطلقا النظرة الموضوعية وهي لما  -ب 

  .ال تخف من إلقاء األسئلة  -ج 

  .ال تخف من توزيع العمل وتذكر أن معظم الناس على استعداد للمعاونة  -د 

  

  :المعاينة الفنية      1.5
  

يقوم المحقق فور تلقيه اإلبالغ عن وقوع حادث أو واقعة باالنتقال الفوري لموقعهـا ومعـه                

  :ال المعاينة الفنية على النحو التالي حقيبة التحقيق باألدوات الالزمة ألعم

  متابعة أعمال اإلنقاذ و ضمان أمن الحطام   1.1.5

  .إيقاف العمل بجهاز إرسال إشارات الطوارئ بتحديد الموقع  2.1.5

التحفظ على أجهزة التسجيل في الطائرة مثل جهاز تسجيل معلومات الطيران وجهاز               3.1.5

  .تسجيل محادثات غرفة القيادة

  تصوير الحطام وموقع الحادث  4.1.5

معاينة الحطام كلى ثم جزئي وتصوير ما يلزم منه بعد وضـع العالمـات واألرقـام                  5.1.5

  .الالزمة على األجزاء المطلوب تصويرها

  تحديد اتجاهات الموقع والحطام  6.1.5

 عمل رسم كروكي للموقع بتوزيع الحطام   7.1.5

  .إذا لزم األمرأخذ عينات وقود وزيوت من الطائرة   8.1.5
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  .التحفظ على األجزاء التي يراها ضرورية لعمل التحليالت المعملية عليها بعد ذلك  9.1.5

  

  

  

  

  

  

  

  

  :جمع البيانات-2.5

التحفظ على أوراق ومستندات وكشوفات وسجالت الطائرة والتوقيع على آخر بيان             1.2.5

  . بكل سجل

   معلومات األرصاد الجوية  2.2.5

  .البيانات الخاصة بسجالت أحوال المطار وبرنامج الرحلة  نسخة من   3.2.5

  . التحفظ على التسجيالت الخاصة بين البرج والطائرة  4.2.5

اإلجازات الخاصة بطاقم الطائرة وكل من له صلة بالحادث أو الواقعـة وكـذلك                  5.2.5

  .سجل ساعات الطيران بالنسبة للطيارين

  .ن المطار أو المهبط المعلومات والبيانات الالزمة ع  6.2.5

   الحصول على إفادات طاقم القيادة واالستماع آلي أقوالهم  7.2.5 

  

  :االجتماع التنظيمي   3.5
  

بمجرد االنتهاء من الجولة التفقدية لموقع الحادث يقوم المحقق المسؤول بعقـد              1.3.5

اجتماع لتنظيم أعمال التحقيق ويضم هـذا االجتمـاع رؤسـاء المجموعـات              

  .لجنة التحقيق في الحادث إذا لزم األمروأعضاء 

ويتم في هذا االجتماع عرض جميع األعمال التي تمت بالمعاينة الفنية والبيانات                

التي تم الحصول عليها ثم تحديد اإلجراءات الواجب اتباعها واألهداف المطلوب           

تحقيقها لكل واجب من هذه الواجبات ومن األهمية أن يـتم خـالل االجتمـاع               

ظيمي تعريف جميع أعضاء لجنة التحقيق باألعمال المنوطة لكـل عـضو            التن

  .وأسلوب انعقاد اجتماعات لجنة التحقيق
  

على رئيس اللجنة إعداد مذكرة بالمعلومات األولية المتـوفرة عـن ظـروف               2.3.5

 ساعة من المعاينة    24الواقعة للعرض على السلطات العليا وذلك خالل        /الحادث
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ت العليا الرجوع إلى تلك المذكرة فى حالة الحاجة إلى إعداد           الفنية وعلى السلطا  

  . تصريح صحفي

  

  :اجتماعات لجنة التحقيق   4.5
  

تعقد لجنة التحقيق الفني اجتماعاتها في مقر إدارة لتحقيق أو في أي مكان أخر يحدده                 1.4.5

زمـة  المحقق المسئول وذلك لمناقشة وتحليل الدالئل وتحديد المتطلبات األخـرى الال          

  .حسب مجريات التحقيق

  

  

  

  

  

  

يقوم مقرر لجنة التحقيق بعمل محضر اجتماع اللجنة متضمنا كل ما تم خالل               5.4.2

  .االجتماع ويوقع عليه رئيس وأعضاء لجنة التحقيق ويحفظ في ملف التحقيق

 بعد انعقاد اللجنة يقوم مقرر اللجنة بتدوين توقيت حضور وانصراف أعضاء             5.4.3

  .وقيع عليها على النموذج المعد لذلكاللجنة والت

  

  : متابعة أعمال التحقيق    5.5
  

  سماع األقوال 1.5.5

    يتم سماع أقوال طاقم قيادة الطائرة وطاقم الضيافة ومهندسي وفنيي الصيانة أو                1.1.5.5

ضباط المراقبة الجوية والمناوبين والشهود إذا لزم األمر وغيرهم باإلدارة العامة           

  .ادث الطائراتلتحقيق حو

أقوال أي شخص إال في حضور عضوين على األقـل          ) أخذ  (      ال يجوز سماع         2.1.5.5

  .من لجنة التحقيق

    يتم استدعاء المطلوب سماع أقوالهم  بناءا على طلب لجنة التحقيـق بموجـب                  3.1.5.5

نموذج الخطاب المعد لذلك على ان يرسل الخطاب قبل الموعد المقـرر لـسماع              

  .ل ملحق بوقت كافاألقوا

    يتم تدوين أقوال الشخص المستدعى لسماع أقواله ويتم التوقيع منه على أقوالـه                 4.1.5.5

كما يتم التوقيع على ذلك من أعضاء لجنة التحقيق الحضور وتحفظ فـي ملـف               

  .التحقيق وال يجوز االطالع عليها أال بواسطة أعضاء لجنة التحقيق
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لمثول أمام لجنة التحقيق بعد استدعائه ثالث مرات بـدون             إذا رفض المستدعي ا      5.1.5.5

عذر تقبله لجنة التحقيق أو امتنع عن تقديم ما لديه من معلومـات أو بيانـات أو                 

أوراق تراها لجنة التحقيق ضرورية إلظهار الحقيقة تقوم لجنة التحقيـق بطلـب             

  ).8(إيقافه عن ممارسة عمله على النحو الوارد في الفقرة 

الحـادث دون   /    يجوز للجنة التحقيق االكتفاء بتقرير من المستدعي عن الواقعة             6.1.5.5

سؤاله في صيغة سؤال وجواب كما يجوز للجنة التحقيق الجمـع بـين التقريـر               

  .واألقوال حسب ظروف الحادث أو الواقعة

  .   يتم التحقق من شخصية المستدعى لسماع أقواله قبل البدء في سماع أقواله7.1.5.5

   لرئيس لجنة التحقيق طلب إيقاف من يرى من العاملين ممن لهم صلة بـالتحقيق                 8.1.5.5

  :عن عمله في حالة 

  

  

  

  

  

  

  

إذا ما رأت اللجنة أن أداءه لمهام عمله تمثل خطـرا علـى تـأمين سـالمة                ♦

  .الطيران

  )5.أ.5(إذا رفض المثول أمام لجنة التحقيق على النحو الوارد بالفقرة  ♦

رئـيس سـلطة الطيـران المـدني        / اإليقاف على السيد      يتم عرض طلب     ♦

مشفوعا  برأي رئيس سلطة التحقيق ومنع حوادث الطائرات التخاذ قـرار            

  .في شأنه

إذا ما ارتأت لجنة التحقيق إنهاء اإليقاف لزوال أسبابه يتقدم المحقق المسئول             ♦

  بعرض ذلك على رئيس سلطة التحقيق إلجراء ما يلزم 

  

  :ليل أجهزة التسجيل   تفريغ وتح 2.5.5
    

ال يجوز رفع أو تفريغ أو تحليل أجهزة التسجيل من الطائرة في حالـة وقـوع                  1.2.5.5

  .حادث أو واقعة طائرة إال بأشراف  سلطة التحقيق

يتم تفريغ وتحليل  أجهزة التسجيل في المعامل الخاصة بذلك تحت إشراف لجنـة            2.2.5.5

  .التحقيق
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سجيل محادثات وحدات المراقبة الجوية  والجهـات المعنيـة          يتم تفريغ أجهزة ت     3.2.5.5

األخرى تحت إشراف لجنة التحقيق وبحضور مندوبين من الجهات ذات العالقـة            

  .ويتم توقيعهم على ذلك 

 والمراقبـة الجويـة     CVRيتم نقل شرائط أجهزة تسجيل محادثات غرفة القيـادة            4.2.5.5

على شـرائط تـسجيل عاديـة مـع     وعمليات المطار فى المعامل الخاصة بذلك       

االستمرار بالتحفظ على األشرطة األصلية لحين االنتهاء من أعمال التحقيق وذلك           

   .تحت إشراف لجنة التحقيق

  

  االختبارات والتحاليل المعملية  3.5.5
  

إال تحـت إشـراف     ) الدولة(ال ينبغي إجراء أي اختبارات معملية داخل وخارج           1.3.5.5

  .لجنة التحقيق 

تتم التحاليل المعملية والفحوص على عينات الوقود والزيوت وكذا االختبـارات             2.3.5.5

  .والتحاليل المعملية على المعادن و أجزاء الطائرات في المعامل المتخصصة

في الحوادث القاتلة يتعين إجراء التحاليل الطبية على جثث القتلى لبيـان سـبب                3.3.5.5

توفى وهل تعاطى أي نوع من المـسكرات أو         الوفاة واإلصابات التي حدثت بالم    

  المخدرات أو السموم من عدمه ؟

  

  

  

  

  

في الحوادث غير القاتلة تقوم لجنة التحقيق بالحصول على بيان اإلصابات التـي                  4.3.5.5

  .حدثت لألفراد من واقع تقارير المستشفى التي تم عالج المصاب فيها

  .ى طلب لجنة التحقيقيتم طلب هذه االختبارات بناءا عل  5.3.5.5

  

  معلومات الطقس  4.5.5
  

لموقـع  )  األرصدة الفعليـة   –رصد التنبؤات   ( يتم طلب تقارير األرصاد الجوية        1.4.5.5

الحادث أو الواقعة أو ألقرب محطة أرصاد للموقع وذلك بموجب خطاب يحـرر             

من السيد رئيس سلطة التحقيق ومنع حوادث الطائرات إلى الجهة المسئولة عـن             

  .ألرصاد الجويةا

الواقعة باإلضافة  / يتم طلب تقارير األرصاد عن مدة ساعتين قبل وبعد الحادث               2.4.5.5

  .الواقعة/ إلى وقت الحادث 
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  إخالء سبيل الطائرة أو التحفظ عليها أو على جزء منها  5.5.5
  

  : واقعة طائرة على المحقق المسئول ما يلي / بعد إجراء المعاينة الفنية لحادث  •
  

في الحاالت التي ال تتطلب تعطيل الطائرة أو إغالق الممر أو المطار له أن يتخذ                    1.5.5.5

  .قراره في هذا الشان في عدم الحاجة للطائرة أو تحريكها عن مكانها

في الحاالت التي تتطلب المعاينة الفنية أكثر من مرة والتحفظ علـى الطـائرة أو                2.5.5.5 

ي الطائرة إال بعد الرجوع إلى لجنة التحقيق لتحديـد          جزء منها ال يتم التصرف ف     

وفي حالة وجود الطائرة على الممر أو أن وجودها يعطل          . قرارها في هذا الشأن   

يمكن تحريك الطائرة أو نقلها من موقعها إلى مكان آخـر مـع             . الحركة الجوية 

  .تأمين التحفظ عليها إذا استدعى األمر لذلك

لحطام كله أو جزء منه باإلجراءات المتبعة طبقا لما ورد فـي               يتم السماح برفع ا     3.5.5.5

  .دليل أنظمة وإجراءات التحقيق في حوادث  ووقائع الطائرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  الفصل السادس
  

   إعداد التقرير
  

  

  .كتابة التقرير وتسليمه للمحقق المسئول من قبل األعضاء أو المجموعات التحقيق  - أ
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الواقعة األولى وإرسـاله آلـي      /سئول تعبئة نموذج بيانات الحادث          على المحقق الم      -ب

منظمة الطيران المدني والى الجهات ذات العالقة في غضون ثالثين يوما ما لم يكن              

  .قد تم إرسال تقرير أولى إلى تلك الجهات خالل تلك الفترة
  

   :إجراءات إعداد التقرير الفني النهائي  1.6
  

عداد مسودة التقرير الفني من أصل وصورة ويعـرض علـى           تقوم لجنة التحقيق بإ     -أ

  .السيد رئيس سلطة التحقيق في حوادث الطائرات

 للمعاهدة الدوليـة    13يكون سرد بنود التقرير الفني النهائي طبقا لبنود الملحق رقم             - ب

مرفقا بالدليل بيان شامل عـن بنـود التقريـر           ) 1944شيكاغو  ( للطيران المدني   

  .النهائي
  

   :راءات اعتماد التقرير الفني النهائيإج  2.6
  

   :في حالة عدم مشاركة الدول األخرى في التحقيقات   1.2.6

بعد مراجعة مسودة التقرير الفني النهائي من السيد رئيس سلطة تحقيق الحوادث              1.1.2.6

و إجراء أية تعديالت تتطلبها المراجعة يتم كتابة التقرير النهائي من أصل واحد             

  .وصورتين

تدعى لجنة التحقيق لالجتماع للتوقيع ويقوم السيد رئيس لجنة التحقيـق بـالتوقيع      2.1.2.6

  .على كل صفحة من صفحاته

يتم رفع التقرير إلى السيد رئيس سلطة تحقيق الحوادث  التخاذ ما يلزم واعتماد                3.1.2.6

  .ما جاء فيه من توصيات

  :ي      إجراءات تبليغ التقرير الفني النهائ  4.1.2.6

بعد اعتماد التقرير النهائي يتم إبالغ الجهات المختـصة بالتوصـيات الـواردة             

بالتقرير الفني النهائي التخاذ الالزم، واإلفادة عما تم حياله بـشأنها ويـتم ذلـك               

  .بخطاب موقع من السيد رئيس سلطة

  
  

  

  

  

  

ة لحـوادث   ينبغي للجنة التحقيق بالنسبفي حالة مشاركة دول أخرى في التحقيقـات       2.2.6

قبل أن تقوم بنشر التقرير الفني النهائي عن الحـادث          ) الدولة  ( الطائرات  في إقليم     

  : إرسال مسودة إلى الدول المشاركة في التحقيق 
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وللجنة أن تدعو تلك الدول إلى إبداء مالحظاتها على محتوياته، فإذا لم تتلقى اللجنـة               

الدول قد وافقت على التقرير ضمنيا      ردا خالل ستين يوما يجوز لها اعتبارا أن هذه          

  .وتشرع في نشره في اقرب فرصة وتخطر به الدول والجهات المعنية

أما إذا تلقت اللجنة مالحظات خالل ستين يوما من إرسال المسودة فإنـه يجـوز أن                

تعدل تقريرها على ضوء هذه المالحظات كلها أو بعضها وأن تثبت ما لـم توافـق                

ويتم إبالغ مسودة التقرير للدول المـذكورة بأسـرع         . لتقريرعليه بملحق في نهاية ا    

  .وسيلة ممكنة
  

   : توزيع التقرير الفني النهائي على النحو اآلتي  3.2.6
  

يبلغ التقرير إلى كل مـن      ) الدولة  (   بالنسبة لحوادث الطائرات األجنبية في إقليم         1.3.2.6

  : الدول اآلتية 

  .الدول المسجلة بها الطائرة -

  .لمستثمردولة ا -

  دولة التصميم -

  .دولة الصانع -

  .الدولة التي تقدمت بمعلومات لفائدة التحقيق -

  . الدولة أو الدول التي فقدت بعض رعاياها -

 منظمة الطيران الدولي المدني يرسل نسخة من التقرير مرفقا له نموذج بيانات             -

  .الواقعة النهائي/الحادث

  . الهيئة العربية للطيران المدني -
  

  

على الدول التي تتلقى نسخة من التقرير اتخاذ الالزم حيال التوصيات الواردة في               2.3.3.6

  .التقرير واإلفادة لما تم حيال ذلك

  

   :إفشاء السجالت  3.6

  :يجب أن ال تبلغ السجالت اآلتية 

  .كافة األقوال التي يتم الحصول عليها من األفراد خالل التحقيق 1.3.6 

  .ألشخاص الذين كانوا متصلين بتشغيل الطائرةكافة االتصاالت بين ا 2.3.6 

  

  

  

  

  

  .  المعلومات الطبية  3.3.6
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  . التسجيالت الصوتية لمقصورة القيادة  4.3.6

 معلومات سجل الطيران وأي آراء تم اإلدالء بها في تحليل المعلومات ألي أغراض              5.3.6

ا يجب عـدم    كم. أخرى غير أغراض التحقيق ما لم تقرر السلطة القضائية غير ذلك          

إدراج هذه السجالت في التقرير النهائي أو مرفقاته، إال إذا كان لها عالقة بالحـادث               

  .أو الواقعة وعدم إفشاء أجزاء السجالت التي ليس لها عالقة بالتحليل
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  الفصل السابع

  نموذج التقرير النهائي
  

  :الغرض 
  

  .ذج هو تقديم التقرير النهائي على نحو مناسب وموحدالغرض من هذا النمو
  

يحتوي دليــل تحقيــق حوادث الطائرات الصادر عن منظمة الطيران المدني الـدولي            

  .على إرشادات مفصلة حول استكمال كل جزء من التقرير النهائي) 6920الوثيقة (

  

  :النموذج 
  

  :ي يبدأ التقرير النهائي بعنوان يشمل التال : العنوان

          اسم المستثمر، واسم الصانع، وطراز الطائرة وعالمات جنسيتها وتسجيلها، ومكان          

  .وتاريخ الحادث أو الواقعة

  :يقدم بعد العنوان ملخص يشرح كل المعلومات المتعلقة بالموضوع بشأن  : الملخص
  

 إبالغ الحادث الى السلطات الوطنية واألجنبية، وذكر اسم سـلطة التحقيـق فـي    

الحادث والممثل المعتمد، وتنظيم التحقيق، والسلطة التي تصدر التقريـر وتـاريخ            

  .النشر
  

  .ويختتم التقرير بملخص مقتضب بالظروف المؤدية للحادث
  

  :ويحتوي صلب التقرير النهائي على العناوين التالية  : صلب التقرير

  المعلومات الوقائعية  - 1

  التحليل  - 2
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  االستنتاجات  - 3

  صيات تأمين السالمةتو  - 4
  

  

  

  :ويتضمن كل عنوان عددا من العناوين الفرعية كما هو مبين على النحو التالي 

  .تضمن على النحو المناسب: اإلضافات 

  

  :عند إعداد التقرير النهائي باستعمال هذا النموذج، يجب التأكد مما يلي  : مالحظة

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 المعلومـات الوقائعيـة والتحليـل       تضمين كل المعلومات التي تعزز مـن فهـم          ) أ

  .واالستنتاجات تحت كل عنوان مناسب على حدة

 المتعلقة  1 عندما ال تتوافر معلومات بشأن أي من الفقرات المشار إليها في الفقرة               )ب

بالمعلومات الوقائعية، أو ال تكون ذات صلة بالظروف المؤديـة للحـادث، يـتم              

  .العنوان الفرعي المناسبتضمين مالحظة بهذا المعنى وتدرج تحت 

  

   المعلومات الوقائعية– 1
  

  HISTORY OF FLIGHT    تاريخ الرحلة الجوية- 1 – 1
  

  :يتضمن وصفا موجزا إلعطاء المعلومات التالية 

بالتوقيـت   ( رقم الرحلة الجوية، ونوع التسجيل، وآخر نقطة مغادرة، ووقت المغـادرة             -

  ).وط المقصودة المحلي أو التوقيت العالمي ونقطة الهب

اإلعداد للرحلة الجوية، ووصف الرحلة والظروف المؤدية للحادث، بما في ذلك إعطـاء              -

  .وصف كامل للجزء الهام من مسار الرحلة، إذا كان ذلك مناسبا

بالتوقيت المحلي  (ووقت حدوث الحادث    ) خط العرض، وخط الطول، واالرتفاع    ( المكان   -

  )أو العالمي
  

  INJURIES PERSONS   اص  إصابات األشخ- 2– 1
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  :استكمال البيانات التالية باألرقام 

  اإلصابات  طاقم الطائرة  الركاب  المجموع  آخرون

  إصابات مميتة        

  إصابات جسمية        

  إصابات طفيفة        

  بدون إصابات        

  المجموع        
  

جة مباشـرة لإلصـابات     تشمل اإلصابات المميتة كل الوفيات التي تحدث كنتي        :     مالحظة

الواقعة في الحادث، ويوجد تعريف اإلصابة الجسيمة في الفصل األول من هذا            

  .الدليل

  

  

  

  

  

  

  

  

   C/DAMAGE TO A       التلفيات بالطائرة- 4 - 1
  

دمرت، أصيبت بتلف جسيم أو تلف      ( شرح مقتضب للتلفيات التي لحقت بالطائرة في الحادث         

  ).طفيف أوال تلف على االطالق 

  

    OTHER DAMAGE      تلفيات أخرى - 4– 1

  .وصف مختصر للتلفيات التي لحقت بأشياء غير الطائرة

  

  ¨PERSPONEL INFORMATION معلومات عن  األفراد  - 1– 5
  

 معلومات مناسبة حول كل فرد من أفراد هيئة قيادة الطائرة، بما في ذلك الـسن،                 )  أ

األهليــة، والفحوصــات وســريان مفعــول صــالحية اإلجــازات، وشــهادات 

والمعلومـات ذات   ) إجمالي الخبرة ونوعهـا     ( اإلجبـــارية، وخبرة الطيران    

  .الصلة بوقت الدوام

  .بيان مختصر بمؤهالت وخبرات أفراد طاقم الطائرة اآلخرين  )  ب
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معلومات مناسبة حول العاملين اآلخرين مثل العـاملين بخـدمات المراقبـة الجويـة               )3

  .ون ذات عالقة بالموضوعالخ عندما تك.. والصيانة 

  

   C INFORMATION/A   معلومات عن الطائرة - 6– 1
   

على أن يتضمن ذلـك     (   بيان مختصر عن صالحية الطائرة للطيران وصيانتها          )  أ

اإلشارة إلى أية عيوب تكون قد سبقت الرحلة أو حدثت أثناءها، إذا كان لها              

  ).عالقة بالحادث 

كان ذلك مالئما، وعما إذا كانت الكتلة ومركز        بيان مختصر عن أداء الطائرة إذا        )  ب

فإذا لم  ( الثقل ضمن الحدود المقررة أثناء مرحلة التشغيل المتعلقة بالحادث          

  ).يكن الحال كذلك وكان له أي عالقة بالحادث فتعطى التفصيالت 

  .نوع الوقود المستعمل  )3

  

   NMETEOROLOGICAL INFORMATIO : معلومات األرصاد الجوية- 7– 1 
  

بيان مختصر عن األحوال الجوية المتعلقة بظروف الحادث، متضمنا التنبؤ الجـوي              )  أ

  .واألحوال الجوية الفعلية، ومدى توافر معلومات األرصاد لدى الطاقم

.. ضوء الشمس أو القمر والشفق أو الغـسق       ( أحوال اإلضاءة الطبيعية وقت الحادث        )ب

  ).الخ

  

  

  

  

  

  AVIGATION AIDS N : المساعدات المالحية- 8– 1 
  

معلومات المساعدات المالحية المتوافرة متضمنة مساعدات الهبوط مثل جهاز الهبوط اآللـي            

وجهاز الهبوط بالموجات شديدة القصر والمنارة غيراإلتجاهيـة ورادار االقتـراب الـدقيق             

  .الخ، ومدى فاعليتها في ذلك الوقت.. والمرشد الالسلكي والمساعدات المرئية األرضية 
  

 
  COMMUNICATION : االتصاالت- 9– 1

  

  .معلومات مناسبة عن خدمات االتصاالت الجوية المتحركة و الثابتة  ومدى فاعليتها

  

   AERODROME INFORMATION : معلومات عن المطار- 10– 1
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المعلومات المتعلقة بالمطار وتجهيزاته، وحالته أو المعلومات المتعلقة بمنطقـة اإلقـالع أو             

  . إذا كانت غير المطارالهبوط،

  

   FLIGHT RECORDERS:  مسجالت الطيران - 11– 1
  

 أماكن تركيب مسجالت الطيران بالطائرة، وحالتها عند انتشالها والمعلومات المتعلقة التـي            

  .استخلصت منها

  

    IMPACT INFORMATION& WRECKAGE) موقع الحادث (  معلومات عن الحطام واالرتطام - 12– 1
 

ات عامة عن مكان الحادث ونمط توزيع الحطام، اكتشاف فشل المواد أو تعطيل أجزاء              معلوم

  .من الطائرة

وال يستدعي األمر في المعتاد إعطاء التفاصيل المتعلقة بموقع وحالة األجزاء المختلفة للحطام             

ويجوز إرفـاق أشـكال     . ما لم يكن ضروريا لتوضيح انفصال أجزاء الطائرة قبل ارتطامها         

  .حية وخرائط وصور فوتوغرافية في هذا الجزء أو المرفقاتتوضي

  

   PATHOLOGICAL INFORMATION & MEDICAL : معلومات طبية وباثولوجية- 13– 1

  .والمعلومات المناسبة المتوافرة منه. وصف مختصر بنتائج الحادث المحقق فيه

  

  :  مالحظة

 التي تعمل المعلومـات     5-1 البند   يجب تضمين المعلومات الطبية عن أفراد طاقم الطائرة في        

  .الخاصة ألفراد 

  

  

  

  

  

  FIRE :  الحريق- 14– 1
  

إذا اشتعل حريق، فتعطى معلومات عن طبيعة حدوثه وعن معدات اإلطفاء التـي اسـتعملت               

  .ومدى فاعليتها

 

  SURVIVAL ASPECTS :   األمور المتعلقة باإلنقاذ - 15– 1
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اإلنقاذ، وأماكن الطاقم والركاب بالنسبة لما حدث       وصف مختصر لعمليات البحث واإلخالء و     

  .من إصابات وانهيار األشياء المثبتة مثل المقاعد ومثبتات أحزمة المقاعد

  

   RESEARCIIS& TESTS :  االختبارات واألبحاث - 16– 1
  

  .وصف مختصر بشأن أية بحوث أو اختبارات

  

  D MANAGEMENT INFORMATIONORGANIZATIONAL AN: معلومات تنظيمية وإدارية – 17– 1
  

المعلومات المالئمة عن الهيئات التي لها دور في تشغيل الطـائرات والمعلومـات الخاصـة               

وتتضمن هذه الهيئات، على سبيل المثال، المستثمر، وخـدمات الحركـة           . بإدارة هذه الهيئات  

وقـد  . الجوية، وهيئات الطرق الجوية، والمطارات وخدمات الطقس، والـسلطة التنظيميـة          

تتضمن المعلومات على سبيل المثال ال الحصر، الهيكل التنظيمي ومهامه، والموارد والوضع            

  .االقتصادي والسياسات وأساليب العمل اإلدارية واإلطار التنظيمي

  

    ADDITONL INFORMATION:  معلومات إضافية - 18– 1
  

  .17 – 1ى  إل1 – 1المعلومات ذات الصلة التي لم يرد ذكرها في الفقرات 

  

ــة   - 19– 1 ــدة أو الفعال ــق المفي ــاليب التحقي  USEFUL OR EFFECTIVE:  أس
INVESTIGATION TECIINIQUE  

  

عندما تستخدم أساليب تحقيق مفيدة أو فعالة خالل التحقيق تذكر أسباب استعمال هذه األساليب              

ة المناسبة مـن    ويشـار إلى السمات الرئيسية باإلضافة إلى شرح النتائج تحت البنود الفرعي          

  ..18-1 إلى 1-1

  

   التحليل-  2
  

 بعنوان المعلومـات الوقائعيـة،      -1تحلل فقط، حسبما هو مالئم، المعلومات الموثقة بالفقرة         

  .والتي تتعلق بتحديد االستنتاجات واألسباب

  

  

  

  

  

  

  االستنتاجات – 3
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ضمن القائمة األسـباب    وينبغي أن تت  . تسرد قائمة االستنتاجات واألسباب التي أثبتها التحقيق      

  .الفورية وكذلك األسباب األعمق المتعلقة بالنظم

  

   التوصيات المتعلقة بالسالمة- 4   
  

تشرح حسبما هو مالئم وباختصار أية توصيات تم إعدادها بهدف منع الحادث وأي إجراء 

  .عالجي ناتج عن ذلك

  

  المرفقات
  

  .ضرورية لفهم التقريرتضاف، حسبما هو مالئم، أية معلومات مناسبة تعتبر 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  


