
  
 

 في أعقاب حوادث الطائرات: دور اإليكاو في سير التحقيقات
 للنشر الفوري

التابعة للخطوط الباكستانية الدولية،  8303الذي تحطمت فيه طائرة الرحلة األخير حادث المأساوي الوقوع عقب  -22/5/2020 ،ـالمونتري
، واألمينة العامة، الدكتورة فانغ ليو، إلى المجتمع الدولي في اإلعراب عن خالص شاكيتانولفاتوري اسانضم رئيس مجلس اإليكاو، السيد 
   التعازي إلى أسر وأصدقاء الضحايا.

 في حوادث الطائرات وفقًا ألحكام اإليكاو.  اتإجراء التحقيق سبلوفيما يلي موجز ل

 
 

 مصادر معلومات للمحررين

 نبذة عن التحقيقات في حوادث الطائرات 
 ؟على الصعيد الدولي طائرةالحادث ف عر  ي  كيف 

القياسية والتوصيات الدولية التي تتناول القواعد "في الملحق الثالث عشر باتفاقية الطيران المدني الدولي، الذي يتضمن بحسب ما جاء 
 وخاللها:  طائرة بتشغيل تتعلق واقعةبأنه  الطائرة حادثف ، ي عر  "التحقيق في حوادث ووقائع الطيران

 ي صاب أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة؛ -

 ت صاب الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي يستلزم اإلصالح؛ -

 مفقودة أو يتعذر الوصول إليها.  وت عتبر الطائرة بعد ذلك -

 دولة أو دول تضطلع بمسؤولية إجراء التحقيق في الحادث، وأي دول أخرى يجوز لها أن تشارك؟أي 
 تتحملو  الحادث، ظروف في التحقيق باب تفتح أن الواقعة أو الحادث وقوع دولة  على يجبتنص أحكام الملحق الثالث عشر على أنه 

ما كلياً  إما التحقيق إجراء ضتفو   أن لها. كذلك يجوز التحقيق إجراء مسؤولية  الحوادث في للتحقيق إقليمية منظمة أو أخرى دولة إلى جزئياً  وا 
 (.RAIO) والوقائع

 برفقة أو منفرداً  يعمل) معتمداً  ممثالً  نتعي   أن تي يحقلوعالوة على دولة وقوع الحادث، يحدد الملحق الثالث عشر أيضًا الدول اإلضافية ا
 وتشمل هذه الدول ما يلي: .التحقيق في للمشاركة( معاونين مستشارين



نت التي الدولة هيو  — ـلالسج   دولة  .سجلها في الطائرة دو 
  مقر لألعمال، الموقع هذا مثل يوجد لم إذا أو، الطائرات، لمشغ   ألعمال الرئيسي المقر فيها يقع التي الدولةوهي  — لـ  المشغ   دولة

 .لللمشغ   الدائم اإلقامة
 على الشركة المسؤولة عن تصميم طراز الطائرة. القانوني االختصاص تمارس التيالدولة وهي  — دولة التصميم

 .للطائرة الختامي التجميع عن المسؤولة الهيئة على القانوني االختصاص تمارس التي الدولةوهي  — الصنع دولة

 أنلها  يحق مواطنيها، بين خطيرة إصابات أو وفيات لحدوث نظراً  ما، حادث في خاصة مصلحة لها التي الدولةوعالوة على ذلك، فإن 
 لخبراء الدول القيام بما يلي: اركة في التحقيق في الحادث. ويحقللمش خبيراً  نتعي  

 زيارة مكان الحادث؛ -

 االطالع على المعلومات الواقعية التي نشرتها الدولة المسؤولة عن التحقيق؛ -

 .الحادث في التحقيق عن" الختامي التقرير" من نسخة على الحصول -

 ما هو الهدف الرئيسي من التحقيق الذي ي جرى بموجب أحكام الملحق الثالث عشر؟
الحصول على معلومات وبيانات عن السالمة تساعد  فييتمثل الغرض الوحيد من التحقيق الذي ي جرى وفقًا ألحكام الملحق الثالث عشر 

تسعى بأي شكل من  الكما أن التحقيقات التي تتم في إطار أحكام الملحق الثالث عشر على تجنب وقوع حوادث أو وقائع مماثلة مستقباًل. 
 األشكال إلى توجيه اللوم أو المسؤولية القانونية. 

 عشر؟ الثالث الملحق نطاق في المندرجة الحوادث في التحقيقات عن التقارير تقديم يجري كيف
لي تقرير" تقديمفي حادث أو واقعة ما  التحقيقالتي تجري  الدول على يجببموجب الملحق الثالث عشر،   من يوماً  ثالثين غضون في" أو 

 .بالتحقيق القائمة الدولة تقدير على بناءً  للجمهور متاحة تبقى أو سرية أنها على" األولية التقارير"هذه  تصن ف وقد الحادث، وقوع تاريخ
 وت نصح الدولة المسؤولة عن إجراء التحقيق بإصدار تقرير نهائي ي تاح للجمهور في غضون اثني عشر شهرًا من وقوع الحادث. 

 مصادر معلومات إضافية لوسائل اإلعالم
لطرح أي استفسارات أخرى بشأن حوادث ووقائع  ()ي رجى من وسائل اإلعالم االتصال بقسم االتصاالت باإليكاو  tincommunications@icao.

 الطيران الدولية.

 معلومات عن اإليكاو
م عزيز التطور اآلمن والمنظ  لت 1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام 

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 193ا العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عدده

 :العام لالتصال
communications@icao.int 

@ICAO تويتر: 

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم:
 السيد وليام رايالنت كالرك

 االتصاالتموظف شؤون 
wraillantclark@icao.int  

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

  :تويتر @wraillantclark

com/in/raillantclarklinkedin./ : إن لينكد
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