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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

 ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
 ١٣فصل األول من الملحق ال  :١-١

 الطائراتتلحق ب لألضرار التي ١٣الملحق تعريف  صقل

  ،١عضاء فيهاالجماعة األوروبية والدول األنيابة عن بالفرنسا، مقدمة من ورقة (
  )٢لطيران المدني لةاألوروبياللجنة  في األخرى عضاءومن الدول األ

  الموجز
مؤشرات الـسالمة للمـساعدة   المعني ب  ة مقترحات فريق الدراس   إلىساسا  هذه الورقة أ  ستند  ت

الواقعـة  تـصنيف   من أجل   الطائرات  تلحق ب التي  ر  اضرلأل ١٣لحق   تعريف الم  صقلعلى  
  .ةطائر حادثأنها على 

  .٣رد اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة ي

 المقدمة  -١

حـوادث  فـي   تحقيق  ال – ١٣لحق  المتعريف  التابع لاليكاو    السالمة   مؤشراتالمعني ب  ةفريق الدراس يستخدم    ١-١
ـ ومع.  الحوادثبياناتته ل في مجموعينبغي إدراجها  التي   الوقائعتحديد   من أجل    طائرةالحادث  ل الطائراتووقائع   ن إ ذلك، ف

المـشغلة  الطائرات  تلحق ب ن  أضرار التي يمكن    تطبيقه على األ  قد يصعب    قبل سنوات عديدة و    وضعقد   ١٣ لحقتعريف الم 
  .غير متسق إلى تطبيق حيانفي بعض األيؤدي ، مما ةحديث ة توربينياتبمحرك

 المناقشة  -٢

ال يشكل   و ١٣لحق  في الم صورة جيدة    ب طائرة محدد التعريف حادث   شخاص في    بإصابة األ  تصلالمإن الجزء     ١-٢
كفـي  ات تطائرالتلحق ب يضرار التذا كانت األ إما  عند تحديد   المشاكل  واجه  ، كثيرا ما تُ   ومع ذلك . في تطبيقه كبيرة  صعوبة  

 .ت الواقعة مجرد واقعةذا كانإو ما أ، ١٣  الملحقحادث وفقا لتعريفالواقعة لجعل 

                                                        
ايطاليـا  وايرلنـدا   وهنغاريا  واليونان  ولمانيا  وأفرنسا  وفنلندا  واستونيا  والدانمرك  ة و الجمهورية التشيكي وقبرص  وبلغاريا  وبلجيكا   النمسا و   ١

هذه وجميع .  المتحدةةاسبانيا والسويد والمملكوسلوفينيا وسلوفاكيا ورومانيا والبرتغال وبولندا وهولندا  وةا ولكسمبرغ ومالطوليتوانيالتفيا و
 .ي أيضا للطيران المدنيةوروباألاللجنة عضاء أ من ٢٧وعددها الدول 

موناكو والجبل األسود والنـرويج وسـان مـارينو         ولدوفا  مووالبوسنة والهرسك وكرواتيا وجورجيا وايسلندا      وأذربيجان  ورمينيا  ألبانيا وأ  ٢
 . وتركيا واوكرانياةسابقال ةصربيا وسويسرا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفيو



 - 2 - AIG/08-WP/31 

طبق يمن المهم أن    يصبح  ،  في كل سنة  الكبيرة  الطائرات  تعرض لها   ي ت الحوادث الت وفي وجود عدد قليل من        ٢-٢
. الطـائرات التي تتعرض لها هذه      بدقة الحوادث     الحادث مثل مجموعة بيانات  ت باستمرار من أجل ضمان أن       الملحقتعريف  

ـ لذلك، هناك حاجة إلى إرشـادات إضـافية         و.  لعدة سنوات  ١٣تعريف الملحق   وليس من المحتمل استكمال      الوة علـى   ع
االتساق في تطبيـق تعريـف   ضمان جل  أمن   شكل حادث طائرة  ار التي ت  ضر األ تحديدبشأن   الواردة في الملحق  االرشادات  

 .الملحق

لواقعـة مـا حتـى    ضرار التي تعتبر كافية لتضخيم األالتالية توجيهية  المبادئ  القد وضعت   فوبناء على ذلك،      ٣-٢
المالحظـات  الطائرات في   تلحق ب  التي   راضرلأل' الحد الفاصل  ' حاالت  على ةثلمبعض األ كما ترد   . أنها حادث على  تصنف  
الرشادات التاليـة  فإن ا، الطائراتتلحق ب  التي   ضرار سيناريوهات األ  جميعالتطرق الى   نه من المستحيل    أوفي حين   . العملية
ذات خطورة كافية لتعتبـر   اتالطائر بتلحق األضرار التي ذا كانتإساعد في الحاالت التي يكون فيها شك في ما     تن  أينبغي  

 . العمليةة في ضوء تطبيقها في الممارس" دقيقضبط"لى ة إهذه المبادئ التوجيهيوقد تحتاج . حادث طائرة

  جراء المقترحاإل  -٣
 :يرجى من االجتماع القيام بما يلي  ١-٣

 :االحصاءاتتوحيد التعديل بسبب وفي حالة رفض ؛ مرفقالتعديل المقترح في الالنظر في   )أ

  .مرفقفي ال" مالحظات لالستخدام"ما ُأقترح من لى إاعداد اضافة استنادا النظر في   )ب

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المرفق
  ١٣التعديل المقترح إدخاله على الملحق 

 بـالبنط   طـائرة حـادث ال  ل ١٣لحق   تعريف الم  فيطائرات  التلحق ب المتصل باألضرار التي    جزء  يرد ال فقرات  ما يلي من    في
 . بالبنط العاديةضافي اإليةالتوجيهوترد المواد . الداكن

. . . . . . . . . . . . . . . 

  :عندما تصاب الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن) ب
قد أصبحت غير مأمونة للقيام أي أن الطائرة  (تأثيرا ضارا في قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانهايؤثر  -

  ).١برحلة أخرى
  .أو استبدال الجزء التالف) ٢عملة من الساع ٤٨أكثر من بما يتطلب  (ويتطلب عادة اجراء اصالحات رئيسية -

 . آخر بدون اصالحقطاعنحو  بأمان ترحيلها، ولكن ال يمكن أمانهبطت بقد كون الطائرة تقد ) ١: مالحظات
على سـبيل  )  ساعة من العمل٤٨قل من أي أ(، ةاصالحات طفيفإجراء بعد أمان  الطائرة ب  ترحيلمكن  أواذا  ) ٢

 ال يمكـن  عندئذ   اصالح دائم،    إلجراء لمزيد من العمل المكثف      تخضع، وبعد ذلك    ذيل ال ترميم عطب في  المثال  
دنى مـن المعـدات     الحد األ قائمة  طار  إفي  ة  الطائرترحيل  مكن  أذا  إوبالمثل،  . نها حادث أعلى   الواقعة   تصنيف

وبالتالي كبيرا  عتبر اصالحا   ي، فإن االصالح ال     هانفقدو  التالف أ لعنصر  االختالفات في الشكل مع إزالة ا     قائمة   وأ
 .حادث اعتبار الواقعة كال يمكن

 :االستثناءات التاليةالملحق ويقدم 

  :باستثناء
فإن ،  ابقاسذكر  غم ما   ور. اتهحقغطاءاته أو مل  و  أ  واحد على محرك التلف  ، عندما يقتصر    هو تلف أالمحرك  حاالت فشل    -

، يةالتوربيناألجزاء  أو  ة  مروحريش ال طاقة، على سبيل المثال     عالية ال عناصر  التقذف   حيثلم تتم السيطرة عليه     محرك  فشل  
 .احادثيعتبر ، المحرك غطاء برع

ـ وأ، ائياتوالهوأ، أو أطراف األجنحة، ة أو الرئيسية الخلفيةو الريش الدوار أ،  يقتصر على المراوح  التلف الذي    - بر اس الم
 . المراوحوأ

 .لطائرةبالهيكل السفلي لالتي لحقت السطحية ضرار  والعجالت واألفراملاإلطارات وال -

الـسطح  جـات   اعانبأو  ،   التـالف  الزجاج األمامي أو  ،   الهيكل السفلي للطائرة   بواب أ وأ،  أو اللوحات ،  األسطح االنسيابية  -
 .ةلطائرالسطح أو النسيج الخارجي لفي الصغيرة ب وثقالو أالصغيرة الخارجي 

في  ةغير مشمول) قبة هوائي الرادار في   الثقوببما فيها   (الطيور  اصطدام  و  د أ ربلاالطفيفة التي تحدثها ضربات     ضرار  األ -
 .عالهأ) بالفقرة 
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   لالستخداممالحظات
 .على المحركتلف ال اقتصر حتى لو  حادثأنهاعلى تصنف فإن الحالة طائرة، الن  عمحركانفصل الذا إ -

مزيـد مـن    الؤدي الـى إلحـاق      يال  الذي  ،  العاكسو عناصر   أ،  )األساسيالجزء  أو  ة  مروحال(محرك  غطاء ال فقدان  إن   -
 .اال يعتبر حادثالطائرة  باألضرار

ب الخلفـي   بر األنبو ع،  من المكونات الداخلية للمحرك    ذلك   و غير أ،  ةيريش التوربين الو  أضاغط  الفيها  واقعة التي يقذف    ال -
 .حادثاال تعتبر محرك لل

 .حادث أنها ف علىتصنالمدمرة أو المفقودة  قبة هوائي الرادار -

بترحيلهـا  يسمح التي لى ذلك، إ وما ،األجنحةأطراف و ،رفعالزيادة وغيرها من وسائل فقدان القالبة أو القالبات األمامية       -
 .حادثبأنه عتبر يال فات في الشكل قائمة االختالوفي إطار قائمة الحد األدنى من المعدات 

نفس االعتبارات  . فقطسطح الخارجي   لى حك ال  إو عجالت الهبوط، مما يؤدي      ألطائرة،  انسحاب ساق من الهيكل السفلي ل      -
 .)عالهأ ٢ المالحظةنظر أ(الذيل، لعطب في بالنسبة 

 .حادثأنها صنف على تاقعة فإن الو، ضغطأن تو ال يمكن تنخفض أن الطائرة يكمن في أ التلفإذا كان  -

علـى  سرعة ة الخفضجولة منلطائرة بعد ساق من الهيكل السفلي ل الوقائي لالسحب، مثل اقعة وإثرعناصر للتفتيش   سحب   -
 . كبيرةضرارأي وقوع أ ما لم يتبين اال يعتبر حادثعلى قدر كبير من العمل، ذلك نطوي عندما ي، مدرجال
ـ  ما لـم  اعتبارها حادثاال يتم  ت االخالء في حاالت الطوارئ      التي تنطوي على عمليا   الواقعة   - بجـروح  شـخص  صاب ي

 . ذلكخالف  الضرر منيكفيتسببت فيما الطائرة قد أن خطيرة، أو 

علـى   عندما تكون الطائرة ذات الجناح الدوار ةالرئيسي أو ةالخلفي ةريش الدواربالضرار لحقت أ التي تنطوي على    الواقعة -
 .حادثلى أنها تصنف عال رض األ

ن تـوفر مؤشـرا لمـدى       أ يمكـن    ،Airclaims حسب تقديرات شركة  و الخسارة المقدرة،    أتكاليف االصالحات   : مالحظة
. حادثعتبار الواقعة على أنها ذا كان الضرر يكفي ال إدليل وحيد على ما     كن تستخدم   أ، ولكن ال ينبغي     وقعتضرار التي   األ

كـي  تكبدها لتضرار التي ها ما يكفي من األم يلحق ب ، ول غير اقتصادي  اصالحها   نأل' ةخسار ' الطائرة ل، يمكن اعتبار  وبالمث
 .أنها حادثعلى تصنف 

  ـ انتهـى ـ


