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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 
 

   من جدول األعمال١-١التقرير المقدم الى الجلسة العامة بشأن البند ) مشروع(
 

  ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
  األولالفصل   :١-١

  .١٣/١٠/٢٠٠٨ األعمال في من جدول ١- ١ بشأن البند  واحدةعقد االجتماع جلسة
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  ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
  األولالفصل   :١-١

  المقدمة  ١-١- ١
  . ١٣ من الملحق األول الفصل  التعاريف فينظر االجتماع في اقتراحات الدخال تعديالت على  ١- ١-١- ١
  حادثتعريف ال  ٢-١-١
بدون طيار والزيادة المتوقعة الستخدامها في عمليات التي تطير م الطائرات نظر االجتماع في استخدام نظ  ١- ٢-١- ١

 التحقيق في الحوادث التي تشتمل على نظم الطائرات بدون طيار في إطار يووافق االجتماع على أنه ينبغ. الطيران المدني
. بدون طيارالتي تطير  الطائرات  لتتضمن نظم١٣ وأنه ينبغي تعديل األحكام ذات الصلة الواردة في الملحق ١٣الملحق 

 ٣كما أضيفت المالحظة ". حادثال" إلى تعريف ٣وأضيفة المالحظة " الحادث" تعديل على صياغة تعريف أدخلوبناء عليه، 
  .١٣ من الملحق ١-٥إلى الفقرة 

 االجتماع إلى أنه وأشار. وُأعرب عن قلق إزاء الحالة التي تنشأ عندما تُـفقد طائرة ويتعذر العثور عليها  ٢- ٢-١- ١
 تنص على إعادة فتح ١٣-٥ة لمعلومات المتاحة وذكّـر بأن الفقرية اعينبغي التحقيق في هذه الحوادث على أساس نو

ووافق االجتماع على أن يدرج . عند وجود أدلة جديدة أو هامة، مثال في حال العثور على الطائرة في وقت الحقالتحقيق 
    .١٣- ٥حادث إشارة إلى الفقرة ريف ال الواردة في تع٢في المالحظة 

  : بما يليعأوصى االجتما  ٣- ٢-١- ١

توصية بقواعد وتوصيات 
 واجراءات

إدراج نظم الطائرات التي تطير بدون طيار  ـ  ١/١-١التوصية 
)UAS(  

 ، في حالة الطائرة التي يقودها طيار،تقع بقصد الطيران واقعة تتعلق بتشغيل طائرة — حادث
صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤالء األشخاص في أي وقت منذ 

  :من الطائرة ، ويحدث خاللها 
. . .  

  . تعتبر الطائرة مفقودة حين ينتهي البحث الرسمي عنها ولم يعثر على حطامها— ٢مالحظة 
 وفقا ة العثور على الحطام في وقت الحق، ينبغي ايالء االعتبار العادة فتح التحقيقوفي حال

   .١٣-٥للفقرة 
 تقع فـي أي  الطيران أي واقعة تتعلق بتشغيل نظام طائرة تطير بدون طيار بقصد        — ٣مالحظة

 واغـالق   الطيران حتى وقت توقفها في نهاية       الطيرانوقت بين استعداد الطائرة للتحرك بقصد       
 طيـار التـي     نوع نظام الطائرات التي تطير بـدون       ١-٥وتتناول الفقرة   .  نظام الدفع الرئيسي  

  .يتعين التحقيق فيه
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. . .  

  الفصل الخامس ـ التحقيق
  مسؤولية فتح التحقيق واجرائه

. . .  

  دولة وقوع الحادث
يجب على دولة وقوع الحادث أن تفتح باب التحقيق في ظروف الحادث، و تتحمل   ١- ٥

زئيا الى دولة مسؤولية اجراء التحقيق، ولكن يجوز لها أن تفوض اجراء التحقيق اما كليا أو ج
وعلى أي حال يجب على دولة وقوع الحادث أن تستخدم كل . أخرى باالتفاق والقبول المتبادلين
  .الوسائل الالزمة لتسهيل التحقيق

. . .  
 فـي الطـائرات     إالفي نظام طائرة تطير بدون طيار ال ينظر          في حالة التحقيق     — ٣مالحظة  

  .   تشغيليةأو موافقة/التي تحمل موافقة على التصميم و
. . .  

 ةونظر االجتماع بعد ذلك في اقتراح يقضي بتنقيح معايير التصنيف بشأن األضرار التي تلحق بالطائر  ٤- ٢-١- ١
ووافق االجتماع من . ةخطير أو واقعة حادث، بهدف مساعدة الدول على تصنيف الحوادث على أنه الحادثتعريف في 

جتماع لدى نظره في وقت الحق بشكل تفصيلي في المادة المقترحة على التغييرات ووافق اال. حيث المبدأ على هذا االقتراح
، على النحو المبين في التوصية حادثفي إطار تعريف ال"  أو األعطال الهيكليةةاألضرار التي تلحق بالطائر"الطارئة على 

  .أدناه

توصية بقواعد وتوصيات 
 واجراءات

ـ  ـ  ١/٢-١التوصية  ف الحـادث  إدخال تعديل على تعري
  المرتبط باألضرار التي تلحق بالطائرة

  حادث
. . .  

  :الطائرة التي تتكبد األضرارا أو األعطال الهيكلية التي  )ب
  متانة هياكل الطائرة أو أدائها أو خصائصها في مجال الطيران؛ تؤثر سلبا على   ـ
  .ر المتضررصتتطلب في العادة إدخال تصليحات هامة أو استبدال العن  ـ

 ما يتعلق بأعطال المحركات أو األضرار التي تلحق بهـا، عنـدما يقتـصر               تناءباسث
اللوازم المتعلقة به، أو فيما يخص الـضرر        ، أو غطائه أو     واحدالضرر على محرك    
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، أو أرياش الدوار الرئيسية، أو أو أرياش الدوار الخلفيـة         الذي يقتصر على المراوح،     
، أو اإلطـارات، أو     سابر، أو دوارات الريح   أو الم أو أطراف األجنحة، أو الهوائيات،      

عمليـات   وأ، ضرار السطحية التي تلحق بعجالت اإلقالعأو األ  أو العجالت، المكابح،  
، أو الخـدوج   أبواب عجالت اإلقالع، أو الزجـاج األمـامي        وأاأللواح،   وأالتسليب،  

ـ       السطح الخارجي للطائرة،    ب في   والصغيرة أو الثق   رار أو البــرد الخفيـف أو أض
    .)بما في ذلك الثقوب الموجودة في الرادوم(اصطدام الطيور بالطائرة 

 أو واقعة حادثعلى أنه   من الحوادثحادثتصنيف ه يصعب أحيانا باإلضافة إلى ذلك، أقر االجتماع بأن  ٥- ٢-١- ١
حظات وأمثلة مفصلة وبناء عليه، وافق االجتماع من حيث المبدأ على جزء االقتراح الذي تضمن مال. ة أو واقعةخطير

بخصوص االستخدام التي ترمي إلى مساعدة الدول على تحديد األضرار التي تلحق بالطائرة في إطار تصنيف الحوادث، 
والحظ االجتماع أن النص المقترح قد يتطلب بعض التغييرات التحريرية إلدراجه في الملحق . ة والوقائعخطيروالوقائع ال

الجديدة في ) خ(وأصدر االجتماع التوصية التالية لإلضافة ). خ(في اإلضافة فحة خضراء صمواد إرشادية ترد في  ك١٣
      :١٣الملحق 

توصية بقواعد وتوصيات 
 واجراءات

   إرشادات لتحديد األضرار التي تلحق بالطائرة–الجديدة ) خ(اإلضافة  ـ ١/٣-١التوصية 
  :ي، إلى جانب ما يل١٣في الملحق ) خ(يرجى إدراج اإلضافة 

  ارشادات تحديد األضرارا التي تلحق بالطائرة
اقتـصر   حادث حتـى لـو       أنهاعلى  فإن الحالة تصنف    طائرة،  الن   ع محركانفصل ال ذا  إ  -١

  .على المحرك الضرر

ال الـذي   ،  العـاكس و عناصر   أ،  )األساسيالجزء  أو  ة  مروحال(محرك  غطاء ال فقدان  إن    -٢
  .ا ال يعتبر حادثالطائرةاألضرار بمزيد من الؤدي الى إلحاق ي

من المكونات الداخلية    ذلك   و غير أ،  يةريش التوربين الو  أضاغط  الفيها  واقعة التي يقذف    ال  -٣
  .حادثامحرك ال تعتبر بر األنبوب الخلفي للع، للمحرك

ما لم توجد أضـرار ذات   ،حادث أنها ف علىالمدمرة أو المفقودة تصن قبة هوائي الرادار    -٤
  . كل األخرىالهيا وأالنظم في صلة 

 وما وأطراف األجنحة،  ،رفعزيادة ال وغيرها من وسائل    فقدان القالبة أو القالبات األمامية        -٥
قائمة االختالفات  وبترحيلها في إطار قائمة الحد األدنى من المعدات         يسمح  التي  لى ذلك،   إ

  .حادثبأنه عتبر يال في الشكل 
سطح لى حك ال  إالت الهبوط، مما يؤدي     و عج ألطائرة،  انسحاب ساق من الهيكل السفلي ل       -٦

 الطائرة بأمان بعد إدخال تصليحات طفيفـة أو عمليـات           إقالعوفي حال   . فقطالخارجي  
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ترميم، وتخضع في وقت الحق ألعمال مكثفة إلدخال تصليحات بشكل دائم، فإن ذلـك ال         
  .حادثيصنف على أنه 

ـ   ضغط،  أن ت و ال يمكن    تنخفض أ ن الطائرة   يكمن في أ   التلفإذا كان     -٧ صنف فإن الواقعة ت
  .حادثأنها على 

لطـائرة  ساق من الهيكل السفلي ل     الوقائي ل  السحب، مثل   اقعة و إثرعناصر للتفتيش   سحب    -٨
على قدر كبير من العمل، ال ذلك نطوي عندما ي مدرج،  على ال سرعة  ة ال خفضجولة من بعد  

  . كبيرةضرارأي وقوع أ ما لم يتبين ايعتبر حادث
اعتبارها حادثا مـا    تي تنطوي على عمليات االخالء في حاالت الطوارئ ال يتم           الالواقعة    -٩

 خالف  الضرر  من يكفيتسببت فيما   الطائرة قد   أن  خطيرة، أو   بجروح  شخص  صاب  يلم  
  .ذلك
 فيما يخص األضرار التي تلحق بالطائرة التي تؤثر سلبا على متانة هياكل الطائرة              – ١مالحظة  

خصائصها في مجال الطيران، يمكن أن تهبط الطائرة بأمان، غير أنه ال يسمح لهـا        أو أدائها أو    
  .باإلقالع على مستوى أبعد دون أن تخضع لتصليحات

 في حال السماح للطائرة باإلقالع بعد خضوعها لتصليحات طفيفة مثـل تـرميم              – ٢المالحظة  
لمكثفة لتحقيق تـصليح بـشكل      إحدى األجنحة الخلفية، ثم خضعت فيما بعد لمزيد من األعمال ا          

أنه في حال السماح للطائرة باإلقالع فـي إطـار          كما  . حادثدائم، فإن ذلك ال يصنف على أنه        
 مع إزالة العنصر المتضرر مـن       قائمة االختالفات في الشكل    أو   قائمة الحد األدنى من المعدات    

ة وبالتالي ال يمكن تـصنيف      الطائرة، أو فقدانه أو تعطيله، فال يمكن اعتبار عملية التصليح مهم          
  .حادث على أنه حادثال

ضـرار  ن توفر مؤشرا لمدى األ    أو الخسارة المقدرة، يمكن     أتكاليف االصالحات    – ٣حظة  المال
عتبـار  ذا كان الـضرر يكفـي ال      إدليل وحيد على ما     كن تستخدم   أ، ولكن ال ينبغي     وقعتالتي  

غير اقتـصادي،    اصالحها   نأل' خسارة 'ئرة الطا وبالمثل، يمكن اعتبار  . حادثالواقعة على أنها    
  .أنها حادثعلى تصنف كي تكبدها لتضرار التي ها ما يكفي من األم يلحق بول

  الخطيرة حادثتعريف جديد لل    ٣-١-١
  .غير أن هذا االقتراح لم يحظ بأي تأييد. خطير الحادثكان هناك اقتراح بإدخال تعريف خاص بال  ١- ٣-١- ١
  لخطيرةتعريف الواقعة ا  ٤-١-١
 الواقعة الخطيرة يشبه اإلطار إدراج إطار زمني محدود في تعريفبنظر االجتماع في اقتراح يقضي   ١- ٤-١- ١
، حادثي تعريف الفووافق االجتماع على إدخال مصطلحات مشابهة لتلك الواردة . حادثمني المعمول به في تعريف الالز
رة يقودها طيار، منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى تتعلق بتشغيل طائرة بقصد الطيران، في حال طائ" أي 

  ".نزول جميع األشخاص من الطائرة
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تنشأ : "ونظر االجتماع أيضا في اقتراح يقضي بتغيير تعريف الواقعة الخطيرة لتصبح بالصيغة التالية  ٢- ٤-١- ١

لحات إدارة المخاطر ومبادئ نظم إدارة بهدف مطابقة هذا التعريف مع مصط" حادثالواقعة عند وجود خطر كبير بوقوع 
بعض أن هذا ورأى ال. ريف الحاليةاحظي هذا االقتراح بتأييد وكذلك اآلراء التي طلبت اإلبقاء على التعو. السالمة الجوية

ووافق االجتماع بعض . ساس على تغييرات تحريرة وبالتالي ربما ينبغي عدم إدخال أي تغييراتاالقتراح ينطوي في األ
واقعة تنطوي على مالبسات تشير إلى جود : "قشة هذه المسألة على تعديل الجزء األول من التعريف ليقرأ بالصيغة التاليةمنا

  ".حادثخطر كبير بوقوق 
  :أصدر االجتماع التوصيسة التالية  ٣- ٤-١- ١

توصية بقواعد وتوصيات 
 واجراءات

   حادثإدخال تعديل على تعريف ال ـ ١/٤-١التوصية 
. . .  
، والمتعلـق   . الوقـوع  واقعة تشير مالبساتها الى أن حادثا كان على وشـك         — قعة خطيرة وا

 وتقع، في حالة الطائرة التي يقودها طيار، منذ وقـت صـعود أي      الطيرانبتشغيل طائرة بقصد    
  .  حتى نزول جميع هؤالء األشخاص من الطائرةالطيرانشخص الطائرة بقصد 

. . .  

  أمثلة عن الوقائع الخطيرةب قائمة – ١٣ق للمحل) ج(اإلضافة   ٥-١-١
واتفق على . قائمة بأمثلة عن الوقائع الخطيرة – ١٣للملحق ) ج(ناقش االجتماع اقتراحا يتعلق باإلضافة   ١- ٥-١- ١

  .االقتراح القاضي بادراج اشارة محددة تتمثل في أعطال محركات التوربين التي لم يتم احواؤها
  :صية التاليةأصدر االجتماع التو  ٢- ٥-١- ١

توصية بقواعد وتوصيات 
 واجراءات

  ١٣في الملحق ) ج(إدخال تعديل على اإلضافة  ـ ١/٥-١التوصية 

   قائمة بأمثلة عن الوقائع الخطيرة–) ج(اإلضافة 
. . .  
. الوقائع المدرجة أدناه هي أمثلة نموذجية للوقائع التي يحتمل أن تكون وقائع خطيـرة                 -٢

  .ل هي مجرد دليل لتعريف الواقعة الخطيرةوالقائمة ليست شاملة ب

. . .  

بما في ذلك أعطال محرك التوربين التي لـم  ، أعطال هيكلية في الطائرة أو انهيارات المحرك   
  .حادث   التي لم تصنف باعتبارها،يتم احتواؤها

. . .  
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  تعريف مسجل الطيران  ٦-١-١
 ٧-١لى تعريف مسجل الطيران إلى حين مناقشة البند وافق االجتماع على إرجاء مناقشة إدخال تعديل ع  ١- ٦-١- ١

  .من جدول األعمال
  تعريف التوصية بشأن السالمة  ٧-١-١
وتمت الموافقة على اقتراح يقضي بإيجاد مواءمة . ناقش االجتماع بعد ذلك تعريف التوصية بشأن السالمة  ١- ٧-١- ١

أن التوصية أضاف هذا االقتراح و) ع اللوم أو المسؤوليةوليس الهدف من ذلك توزي(بين هذا التعريف والهدف من التحقيق 
  .  أو واقعةحادثبشأن السالمة ال تنشئ بأي حال من األحوال افتراضا بتوزيع اللوم أو المسؤولية ل

وكان هناك اقتراحان وعدة مقترحات بتعديل هذا التعريف بغرض توضيح أن التوصية بشأن السالمة قد   ٢- ٧-١- ١
مكان إصدار توصية اإلوناقش االجتماع أيضا ما إذا كان ب. در أخرى مثل الدراسات بشأن السالمةتتمخض عن عدة مصا

بشأن السالمة من جانب كيانات أو هيئات أخرى غير السلطة المعنية بإجراء التحقيق في الحوادث والوقائع في إطار الملحق 
وال يمكن التوقع  . ١٣مة والنظر إليه في سياق الملحق والحظ االجتماع أنه يجب اعتبار تعريف التوصية بشأن السال. ١٣

 اإلجراءات المتعلقة بالسالمة المقترحة من سلطات أخرى والناشئة عن أنشطة أخرى تتعلق ١٣منطقيا أن يعالج الملحق 
درج في ووافق االجتماع بعد مناقشة هذه المسألة على أن ي. ١٣بالسالمة غير التحقيقات التي تجري في إطار الملحقق 

باإلضافة إلى التوصيات بشأن السالمة الجوية والناشئة  " ١٣ من الملحق ٨-٨التعريف مصطلحات الواردة حاليا في الفقرة 
عن التحقيق في الحوادث والوقائع، يمكن الحصول على توصيات بشان السالمة الجوية من مصادر متنوعة، ومن ضمنها 

اسات استندت إلى عمليات تحقيق وقامت بها السلطة المسؤولة عن التحقيق في ، على اساس ان هذه الدر"مةالسالدراسات 
  .١٣إطار الملحق 

  :أصدر االجتماع التوصية التالية  ٣- ٧-١- ١

توصية بقواعد وتوصيات 
 واجراءات

   إدخال تعديل على تعريف التوصية بشأن السالمة ـ ١/٦-١التوصية 
. . .  

فـي الدولـة القائمـة      الحـادث   سلطة التحقيق في    اقتراح مقدم من     —  السالمة بشأنتوصية  
، ويقـدم بقـصد منـع    تحقيق ما التحقيقس المعلومات المستقاة من على أسا حادث ما ،  بالتحقيق

 في أي حالة افتراض القاء اللوم أو المسؤولية الناتجـة  ينشئوالذي ال  وقوع الحوادث أو الوقائع     
 بشأن السالمة الناشـئة عـن التحقيـق فـي            التوصيات إلىوباالضافة  . عن الحادث أو الواقعة   

  .الحوادث والوقائع، يمكن أن تنشأ عن مصادر مختلفة، بما فيها الدراسات بشأن السالمة
. . .  

  تعريف الممثل المعتمد  ٨-١-١
نظر االجتماع بعد ذلك في اقتراح يقضي بتعديل تعريف الممثل المعتمد من خالل إدخال مصطلحات   ١- ٨-١- ١

وناقش هذا االجتماع أيضا . الممثل المعتمدتقوم في العادة السلطة المعنية بالتحقيق في الحوادث بتعيين غي أن توضح أنه ينب
ووافق . كما أعربت عن آراء لدعم اإلبقاء على التعريف الموجود. عددا من التغييرات التي أدخلت على هذا االقتراح
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 الدول سلطة معنية بالتحقيق في تنشئما عند: "د إلى جانب ما يلياالجتماع على إدخال جملة ثانية على التعريف الموجو
  ".تقوم في العادة بتعيين الممثل المعتمدالحوادث، 

  :أصدر االجتماع التوصية التالية  ٢- ٨-١- ١

توصية بقواعد وتوصيات 
 واجراءات

   إدخال تعديل على تعريف الممثل المعتمد ـ ١/٧-١التوصية 
. . .  

ساس مؤهالته، بغرض المشاركة في تحقيق ، على أ بتعيينه الدولةقوم تشخص .الممثل المعتمد
 سلطة معنية بالتحقيق في الحوادث، تقوم في العادة ةعندما تنشئ الدول. تجريه دولة أخرى

  ".بتعيين الممثل المعتمد
. . .  

  
  ـ انتهـى ـ




