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 ما هو التعريف الدولي لحوادث الطائرات؟
تحقيق في حوادث ووقائع لا"فاقية الطيران المدني الدولي، الذي يتضمن القواعد والتوصيات الدولية عن الملحق الثالث عشر بات يعّرف

 بتشغيل طائرة وخاللها: تتعلقواقعة بأنه  الحادث "الطيران

 صاب أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة؛يُ  -
 تلف أو بعطل هيكلي يتطلب إجراء تصليحات؛صاب الطائرة بتُ  -
 تكون الطائرة في عداد الطائرات المفقودة.بعدها  -

 ما هي الدولة أو الدول المسؤولة عن إجراء التحقيق في الحادث؟
وأن تكون مسؤولة عن  الحادثفي مالبسات ًا ينص الملحق الثالث عشر على أنه يجب على دولة وقوع الحادث أو الواقعة أن تفتح تحقيق

إلى منها إلى دولة أخرى أو  جزءأي تفّوض جميع مسؤوليات التحقيق أو لدولة وقوع الحادث أو الواقعة أن ًا إجراء التحقيق. ويجوز أيض
 منظمة إقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع.

 ًا معتمد ى التي يحق لها أن تعين ممثالً من الدول األخر ًا عددًا ث عشر أيضوبخالف دولة وقوع الحادث أو الواقعة، يحّدد الملحق الثال
 :ما يليوتشمل هذه الدول ) للمشاركة في التحقيق، استشاريين االستشاريين أو بدونعدد من و (

 دولة السجل
 الدولة التي ُدّونت الطائرة في سجلها.

 دولة المشغل
 فيها المقر الرئيسي ألعمال مشغل الطائرات، أو، إذا لم يوجد مثل هذا الموقع لألعمال، مقر اإلقامة الدائم للمشغل.الدولة التي يقع 

 دولة التصميم
 الدولة التي تمارس االختصاص القانوني على الشركة المسؤولة عن تصميم طراز الطائرة.

 دولة الصنع
 ة المسؤولة عن التجميع الختامي للطائرة.الدولة التي تمارس االختصاص القانوني على الشرك

في عملية ًا عدد مواطنيها المتضررين، أن تعّين خبير ل مثالً  نتيجة، دولة لها مصلحة خاصة في التحقيقوباإلضافة إلى ذلك، يحّق ألي 
 ما يلي:ن للدولة التي لها مصلحة خاصة يالخبراء التابع ءهؤالويحّق ل. التحقيق في الحادث

 زيارة مكان الحادث؛ -
 ؛عن التحقيق الحصول على المعلومات الوقائعية التي تفصح عنها الدولة المسؤولة -
 تسلُّم نسخة من التقرير الختامي عن التحقيق في الحادث. -

 ألحكام الملحق الثالث عشر؟ًا ما هو الهدف الرئيسي من التحقيق المنفَّذ وفق
 عمنلتوفير بيانات ومعلومات خاصة بالسالمة للمساعدة ألحكام الملحق الثالث عشر هو ًا تنفَّذ وفق التي تحقيقالالهدف الوحيد من عملية 

من األشكال بأي شكل ألحكام الملحق الثالث عشر ًا تهتم عمليات التحقيق المنفَّذة وفق الث أو وقائع مشابهة في المستقبل. ووقوع حواد
 بتوجيه اللوم أو تحميل المسؤولية.

 ألحكام الملحق الثالث عشر؟ًا كيف يتم اإلبالغ عن عمليات التحقيق في الحوادث المنفَّذة وفق
ًا غضون ثالثين يومفي ًا أوليًا واقعة أن ُتعّد تقرير في ألحكام الملحق الثالث عشر، ُيتوقع من الدولة التي ُتجري التحقيق في حادث أو ًا وفق

ع على أن ُتعد وُيشجَّ حسب تقدير الدولة المسؤولة. ًا أو سريللجمهور ًا متاحًا من وقوع الحادث. ويجوز أن يكون هذا التقرير األولي تقرير 
 وقت وقوع الحادث.من ًا للجمهور في غضون اثني عشر شهر ًا يكون متاحًا ختاميًا الدولة المسؤولة عن التحقيق تقرير 

 مصادر إضافية للمعلومات لوسائل اإلعالم
أي استفسارات إضافية هناك إذا كانت  )communications@icao.intع وسائل اإلعالم على االتصال بوحدة االتصاالت في اإليكاو (شجَّ تُ 

 الدولية في مجال الطيران.عن الحوادث أو الوقائع 

 
 

mailto:communications@icao.int

