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SUBPART A
الفصل األول
قواعد عامة

 801- 1عام
تنطبق القواعد المنصوص عليها في هذا الجزء علي جميع العاملين في مجال الطيران المدني في جمهورية
مصر العربية.

 801-3تعار يف

األسباب  -األفعال أو حاالت السهو أو األحداث أو الظروف التي أدت إلى الحادث أو الواقعة  ،او توليفه منها .
وال يدل تحديد األسباب ضمنا على توجيه اللوم أو تحميل المسؤولية اإلدارية أو المدذيه أو الجنائية .

اإلصابة الخطيرة :
إصابه تحدث لشخص فى حادث ويترتب عليها مايلى :

أ) وجود الدخول لمستشفى لمدة تتجاوز  84ساعة تبدأ خالل  7أيام من تاريخ حدوث االصابه ،
ب) أو حدوث كسر فى أى عظمة ( فيما عدا الكسر البسيط الصابع اليد أو القدم أو االنف ) ،
ت) أو حدوث جروح تؤدى الى نزيف جسيم أو إلى اصابة فى االعصاب أو العضالت أو االربطة العضلية
،
ث) أو حدوث اصابه فى أى عضو داخلى ،
ج) أو حدوث حروق من الدرجة الثانية أو الثالثة أو أى حروق تمس أكثر من  %5من الجسم ،
ح) أو حدوث تعرض متحقق منه لمواد معدية أو الشعاع متلف .
التقرير األولى  -المستند المستعمل في النشر الفوري للمعلومات التي تم الحصول عليها فى المراحل المبكرة
للتحقيق.
التحقيق -عمليه تجرى بغرض منع وقوع الحوادث  ،وتشمل جمع وتحليل المعلومات  ،والخروج باستنتاجات  ،بما
في ذلك تحديد األسباب و/أو العوامل المساعدة  ،والقيام عند االقتضاء بإعداد توصيات لتأمين السالمة.
الحادث -واقعه تتعلق بتشغيل طائره تحدث ،فى حاله الطائره التى يقودها طيار  ،فى اى وقت منذ صعود اى
شخص الطائره بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤالء االشخاص من الطائره  ،او فى حاله طائره تطير بدون

طيار  ،فى اى وقت تكون فيه لطائره مستعده للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف فى نهايه الرحله ويكون
النظام االساسى للدفع مغلقا  ،وخاللها:
)أ ( يصاب اى شخص إصابة مميتة أو جسيمه نتيجة لما يلي:
 -وجوده على متن الطائرة.
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 أو احتكاكه مباشره بأى جزء من أجزاء الطائره ،بما فى ذلك اى جزء ينفصل عنها. -أو التعرض المباشر للعادم النفاث.

وذلك باستثناء اإلصابات الناتجة عن اسباب طبيعيه  ،أو التى يحدثها الشخص لنفسه أو التى يتسبب فيها
اشخاص اخرون  ،او عندما تحدث االصابات لراكب متسلل مختبىء فى مكان غير االماكن المتاحه عادة

للركاب او افراد طاقم الطائره.

)ب ( أو تصاب الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن :

 يؤثر تأثيرا ضارا في قوة بنيه الطائره او أدائها أو خصائص طيرانها . -ويتطلب عادة إجراء تصليحات رئيسيه او استبدال الجزء التالف .

وذلك باستثناء حاالت فشل المحرك او تلفه  ،ويكون التلف قاص ار على محرك واحد  (،بما فى ذلك اغطيته او

ملحقاته )او على المراوح  ،او اطراف االجنحه ،او الهوائيات  ،او المسابر  ،او دوارات الريح  ،او االطارات،

او المكابح  ،او العجالت  ،او عمليات التسليب  ،او االلواح  ،او بوابات عجالت الهبوط  ،او الزجاج

االمامى  ،او السطح الخارجى للطائره (،مثل الخدوش الصغيره او الثقوب ) ،او ما يتعلق باالضرار البسيطه

التى تلحق بأرياش الدوار الرئيسيه او بأرياش الدوار الخلفيه  ،او بعجالت الهبوط  ،واالضرار التى تنجم عن
البرد الخفيف او عن اصطدام الطيور بالطائره( بما فى ذلك الثقوب الموجودة في الراديوم .
)ت ( أو عند فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها تماما.
مالحظه  1-الغراض التوحيد االحصائى فقط  ،فان منظمه الطيران المدنى تصنف اى اصابه ينتج عنها وفاه
فى غضون ثالثين يوما من تاريخ وقوع الحادث باعتبارها اصابه مميته.

مالحظه  2-تعتبر الطائره مفقوده حين ينتهى البحث الرسمى عنها ولم يعثر على حطامها .
مالحظه  3-يتناول البند  801-302انواع نظم الطائرات بدون طيار التى يتعين اخضاعها للتحقيق .
مالحظه  4-بالمرفق)ز ( للملحق رقم  13إرشادات بشأن تحديد األضرار التي تلحق بالطائرة .
العوامل المساهمة  -فعل أو إغفال أو حدث أو ظرف أو كلها معاً سوف تسهم،إذا ماتم إلغاؤها أو تفاديها  ،فى

الحد من احتماالت حصول الحادث أو الواقعة ،أو التخفيف من حدة عواقب الحادث أو الواقعة  ،وال يعنى تعريف

العوامل المساهمة  ،ضمناً  ،تحميل الخطأ ألي جهة أو تحديد المسئولية اإلدارية أو المدنية أو الجنائية .
الكتلة القصوى  -الكتلة القصوى المرخصة لإلقالع .

المحقق المسئول  -الشخص المكلف  ،على أساس مؤهالته  ،بمسؤولية تنظيم التحقيق واجرائه واإلشراف عليه.
مالحظة  -ليس في التعريف الوارد أعاله ما يقصد به استبعاد تكليف لجنة أو هيئة أخرى بمهام المحقق

المسؤول.

المركبة الهوائية :ـ
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أى آله تستطيع أن تستمد قوه رفعها فى الجو من ردود فعل الهواء غير ردور فعل الهواء على سطح

االرض .

المستشار  -شخص تعينه الدولة  ،على أساس مؤهالته  ،بغرض مساعدة ممثلها المعتمد في تحقيق ما .
المستثمر  -من يشغل أية عمليه طيران سواء كان شخصا او هيئه او مؤسسه .
االممثل المعتمد  -شخص تعينه الدولة  ،على أساس مؤهالته  ،لغرض االشتراك في تحقيق تجريه دوله أخرى
ويكون الممثل المعتمد لجمهورية مصر العربية  ،عادة  ،من اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات .
الواقعة  -أي واقعة  ،بخالف الحادث  ،مرتبطة بتشغيل طائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر فى سالمة التشغيل .
مالحظة  -يوجد في المرفق(ج) من الملحق رقم  13قائمة بأنواع الوقائع التي تهتم بها أساسا منظمة الطيران

المدني الدولي  ،ألغراض الدراسات الخاصة بمنع وقوع الحوادث .

الواقعة الخطيرة  -واقعة تشير مالبساتها إلى وجود خطر كبير لوقوع حادث يتعلق بتشغيل طائره  .وتحدث  ،فى
حاله الطائره التى يقودها طيار  ،فى اى وقت منذ صعود اى شخص الطائره بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤالء
االشخاص من الطائره  ،بينما تحدث  ،فى حاله طائره تطير بدون طيار  ،فى اى وقت تكون فيه الطائره مستعده

للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف فى نهايه الرحله ويكون النظام االساسى للدفع مغلقا.
مالحظة  1-الفرق بين الحادث والواقعة الخطيرة يكمن في النتيجة فقط .
مالحظة  2-ترد أمثلة على الوقائع الخطيرة في اإلضافة(ج) للملحق الثالث عشر .

برنامج الدولة للسالمة – مجموعه متكاملة من االنظمه واألنشطة الرامية إلى تحسين السالمة

.

توصيه بشأن السالمة  -اقتراح مقدم من سلطة التحقيق في حادث على أساس المعلومات المستقاة من تحقيق
ما  ,ويتم بقصد منع وقوع الحوادث أو الوقائع وليس بقصد إلقاء اللوم أو تحميل المسؤولية الناتجة عن الحادث

أو الواقعة  .باإلضافة الى التوصيات التي يمكن أن تنشأ عن مصادر مختلفة  ،بما فيها الدراسات بشأن السالمة

دوله التسجيل -الدولة التي دونت الطائرة في سجلها.

مالحظه  -في حاله تسجيل طائره تابعه لوكالة تشغيل دوليه على أساس غير األساس الوطني ،تصبح الدول
المؤسسة لهذه الوكالة ملزمه  ،بالمشاركة وبالتضامن  ،بالوفاء بالتزامات دوله السجل المنصوص عليها فى

اتفاقيه شيكاغو  .انظر فى هذا الخصوص قرار مجلس المنظمة الصادر فى  14/12/ 1967بشأن جنسيه
وتسجيل الطائرات التى تقوم بتشغيلها وكاالت تشغيل دوليه والذي يمكن الرجوع إليه فى الوثيقة بعنوان سياسة

ومواد إرشاديه بشأن التنظيم االقتصادي للنقل الجوى. ) (DOC 9587

دولة التصميم :
الدولة التى تتمتع باالختصاص القانونى على الهيئة المسئولة عن تصميم طراز الطائرة .
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دولة الصنع :
الدولة التى تتمتع باالختصاص القانونى على الهيئة المسئولة عن التجميع النهائى للطائرة .

دولة المشغل :

الدولة التى يقع فيها المقر الرئيسى العمال مشغل الطائرات  ،أو إذا لم يوجد مثل هذا الموقع لالعمال ،مقر

االقامة الدائم للمشغل .

دولة وقوع الحادث أو الواقعة  -الدولة التي وقع الحادث أو الواقعة في إقليمها.
مسجل الطيران -اى نوع من اجهزه التسجيل المركبه فى الطائره لغرض تسهيل التحقيق فى حادث او واقعه .
مالحظه  -انظر الملحق السادس  ،األجزاء األول والثاني والثالث ،لالطالع على واصفات مسجالت الطيران .
التحقيق فى الحوادث  -الهيئة التى تعينها الدولة كجهة مسؤولة عن التحقيقات فى حوادث ووقائع
ؽ
هىيئة
الطائرات ضمن إطار تشريعات الطيران المدنى.

801- 5حتى  801- 49محجوزة
 801-51مجال التطبيق
(أ) تطبق األحكام الواردة في هذا الجزء على األنشطة التي تلي وقوع الحوادث والوقائع فى جمهورية مصر
العربية أو الطائرات المسجلة فى السجل المصري أينما وقعت.

مالحظه  -يتم تطبيق الفقرتان 5-3 ، 5-2من الملحق رقم  13بالنسبة للحوادث والوقائع الخطيرة التي تحدث
في إقليم دوله غير متعاقدة في منطقه غير محددة السيادة أو في المياه الدولية .
(ب) ال تسرى األحكام الخاصة بدولة المستثمر إال حينما تكون الطائرة مؤجرة أو مستأجرة أو متبادلة وحينما ال

تكون هذه الدولة هي دولة التسجيل ،واذا كانت تقوم بمهام والتزامات دولة التسجيل بصورة جزئية أو كلية
بالنسبة للتحقيق فى حوادث ووقائع الطائرات .

801- 53حتى  801- 99محجوزة
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SUBPART B
الفصل الثالث

إجراءات التحقيق

ملحوظه -توجد فى االضافه (أ) بالملحق رقم  08مواد ارشاديه تتعلق بحقوق والتزامات دوله المستثمر فيما
يتعلق بالحوادث التى تقع للطائرات المؤجره او المستأجره او المتبادله .

 010-410هدف التحقيق
(أ) تختص االدارة المركزية لحوادث الطائرات بوزارة الطيران المدنى بالتحقيق الفنى فى الحوادث والوقائع
الخطيرة والوقائع للطائرات المدنية فى إقليم الجمهورية وفى تلك التى تقع للطائرات المصرية فى أعالى
البحار أو فوق األراضى غير المملوكة لدولة ما
(ب) الهـــدف الوحيـــد للتحقيـــق هـــو منـــع وقـــوع الحـــوادث والوقـــائع ولـــيس الهـــدف مـــن هـــذا النشـــاط توزيـــع اللـــوم
والمسئولية.

 018-410التحفظ على األدلة و الوثائق
(أ) على طاقم قيـادة الطـائرة إذا سـمحت حـالتهم بـذلك و علـى السـلطات المحليـة المسـئولة عـن موقـع الحـادث ،
التحفظ المأمون على جميع األدلة و الوثائق المتعلقة بالحادث أو الواقعة وكـذا الـتحفظ علـى أي دليـل مـادي

قد يتعرض للنقل أو الطمس أو الفقدان أو اإلتالف لحين وصول لجنة التحقيق الفني (أو المحقق المسـئول)

في الحادث /الواقعة وصدور تعليماتها في هذا الشأن.

(ب) فــي جميــع األحـوال يفضــل تصــوير هــذه األدلــة و الوثــائق كلمــا أمكــن ذلــك بواســطة التســجيل الفوتــوغرافي أو
بالوسائل األخرى الفعالة.

(ت) يشــمل الــتحفظ المــأمون الحمايــة مــن أي إتــالف إضــافي آو دخــول أشــخاص بــدون تصــريح أو الســلب أو
التخريب.

(ث) كمـا يشـمل الـتحفظ المـأمون االلتـزام بمـا جـاء بقواعـد الطيـران المـدني المصـري ECAR Part 121.343
تحت عنوان مسجالت الطيران FLIGHT RECORDERS

.

(ج) يتم استرداد سجالت الطيران والتسجيالت والتعامل معها بواسطه أفراد مؤهلين .

 011-410الطلب المقدم من دولة التسجيل أو دولة المستثمر أو دولة التصميم أو دولة الصنع
(أ) عندما تتسلم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات طلباً من دولـة التسـجيل أو دولـة المسـتثمر أو دولـة التصـميم
أو دولـــة الصـــنع فعليهـــا اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة وذلـــك بالتنســـيق مـــع الســـلطات المختصـــة لتـــرك الطـــائرة

ومحتوياتها وأية أدلة أخرى دون مساس لحين معاينتها بمعرفة الممثل المعتمد للدولة مقدمة الطلب.

(ب) تقـوم اإلدارة المركزيـة لحـوادث الطـائرات باتخــاذ جميـع الخطـوات الالزمـة لتلبيـة هــذا الطلـب وبمـا يتماشـى مــع
اإلجراء السليم للتحقيق وشريطة آال يؤدى ذلك إلى حدوث تأخير ال مبرر له في إعادة الطائرة
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 011-410التحفظ على الطائرات ومحتوياتها
(أ) على السلطات المحلية اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للتحفظ المأمون على الطائرة و محتوياتها للفتـرة التـي
قد تكون ضرورية و التي تحددها لجنة التحقيق في الحادث أو الواقعة وذلك ألغراض التحقيق.

(ب) يســتثنى مــن البنــد "أ" تحريــك الحطــام أو جــزء مــن الحطــام مــن موضــعه بقصــد إنقــاذ األرواح أو اســتخالص
األشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خط ارً علـى المالحـة الجويـة أو

على وسائل النقل األخرى.

 018 -410رفع التحفظ على الطائرة
(أ) تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات باإلفراج عن الطائرة أو محتوياتها أو أي جزء من أجزائها فو ارً إذا لم

تعد الزمة ألغراض التحقيق وتسلمها ألي شخص أو أشخاص تعينهم دولة التسجيل أو دولة المستثمر

حسب األصول وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

(ب) تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل الوصول إلى الطائرة أو محتوياتها

أو أي جزء من أجزائها إال إذا كانت الطائرة أو محتوياتها أو أي جزء من أجزائها واقعا في منطقة عسكرية
أو محظورة  ،فعلى اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات اتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقلها إلى مكان يمكن السماح

بالوصول إليه وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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SUBPART C
الفصل الرابع – اإلبالغ
مالحظه  -0توجد فى االضافه (ب) بالملحق رقم  08قائمه مرجعيه بشأن نظام االخطار واالبالغ .
مالحظه  -2توجد قائمه بعناوين سـلطات التحقيـق بالـدول المختلفـه فـى الوثيقـه (رقـم  )DOC 9756والخاصـة بـدليل
التحقيق فـى حـوادث الطـائرات – الجـزء االول -التنظـيم والتخطـيط  ،وعلـى موقـع االيكـاوعلى االنترنـت ICAO/AIG
وفى دليل عمل المحققين باالداره المركزيه لحوادث الطائرات .

 210-410اإلبالغ عن الحوادث أو الوقائع الخطيرة التي تقع في إقليم دولة متعاقدة لطائرة تابعة
لدولة متعاقدة أخرى

تقــوم اإلدارة المركزيــة لح ـوادث الطــائرات بــوزارة الطي ـران المــدني بعــد علمهــا بوقــوع حــادث/واقعــة خطيــرة فــي إقلــيم
الجمهورية باإلبالغ عنها دون تأخير بأنسب وأسرع الوسائل المتوفرة إلى:

(أ) دولة التسجيل.
(ب) دولة المستثمر.
(ت) دوله التصميم.

(ث) دولة الصنع .

(ج) الدولة المضارة نتيجة الحادث.

(ح) منظمة الطيران المدني حينما تزيد الكتلة القصوى للطائرة المعنية على  2211كيلو جراما  ،أو إذا كانت
طائره توربينيه نفاثة.

(خ) في حالة حدوث واقعة خطيرة لطائرة مصرية أو لطائرة يستثمرها مصري ولم يتم اإلبالغ عنها تقوم اإلدارة
المركزية لحوادث الطائرات فور علمها بالواقعة الخطيرة بإبالغ كل من :دولة التصميم  ،دولة الصنع  ،ودولة

حدوث الواقعة كما تقوم برفع األمر للسيد  /وزير الطيران المدني التخاذ ما يلزم.

مالحظــه  -0يعتبــر الهــاتف أو الفاكســيميل أوالبريــد االليكترونــى  EMAILأو الشــبكة الثابتــة التصــاالت الطيـران

 AFTNفي معظم األحـوال( أنسب وأسرع الوسائل المتوفرة).

مالحظه  -2يرجع الى الملحق رقـم  02بشـأن قيـام مركـز البحـث واالنقـاذ بخصـوص ابـالغ دولـه التسـجيل بمرحلـة

االستغاثه .

 218-410إرسال اإلخطار الشكل أو المضمون
تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات بصياغة اإلخطـار بعبـارات واضـحة وأن يتضـمن المعلومـات التاليـة بقـدر مـا

يتوفر منها وأال يتأخر إرساله لداعي عدم توافر المعلومات كاملـة:

(أ) بالنسبة للحوادث المختصر( )ACCIDوالوقائع الخطيرة المختصر( )INCID
(ب) صانع الطائرة وطرازها وعالمات جنسيتها وتسجيلها ورقمها المسلسل
(ت) اسم المالك أو المستثمر أو المستأجر إن وجد.

(ث) مؤهالت قائد الطائرة وجنسية أعضاء الطاقم والركاب .
(ج) تاريخ ووقت وقوع الحادث أو الواقعة الخطيرة( بالتوقيت المحلى أو العالمي).
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(ح) آخر نقطة غادرت منها الطائرة ونقطة الهبوط المقصودة

(خ) موقع الطائرة باإلشارة إلى نقطة جغرافية يسهل التعرف عليها وكذلك خطى العرض والطول.
(د)
(ذ)

عــدد أف ـراد طــاقم الطــائرة والركــاب الموجــودين علــى مــتن الطــائرة والــذين قتل ـوا أو أصــيبوا بإصــابات جســيمة

وغيرهم ممن قتلوا أو أصيبوا بإصابات جسيمة .

وصف الحادث أو الواقعة الخطيرة ومدى الضرر الذي أصاب الطائرة بقدر ما هو معروف .

(ر) بيان إلى أي مدى سـتقوم اإلدارة المركزيـة لحـوادث الطـائرات بـإجراء التحقيـق أو تعتـزم تفـويض سـلطاتها فـى
هذا الشأن.

(ز) الخصــائص الطبيعيــة لمنطقــه الحــادث أو الواقعــة الخطيــرة وكــذلك بيــان صــعوبات الوصــول إلــى الموقــع أو
المتطلبات الخاصة للوصول إليه.

(س) ذكر بيانات اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات من حيث العنوان وأرقـام التليفونـات والبريـد اإللكترونـي ووسـائل
االتصال في أي وقت بالمحقق المسئول.

(ش) وجود بضائع خطرة على متن الطائرة وأوصاف هذه البضائع.
مالحظه  -0تستعمل عالمه التمييز المكونه من اربعه حروف  ،،YLYX،،مع العالمه الصادره من االيكاو المميـزه
للموقع والمكونه من اربعه حروف  ،لتكوين عالمـه تمييـز المرسـل اليـه المكونـه مـن ثمانيـه حـروف  ،وذلـك بالنسـبه

للرسائل التـى ترسـل علـى الشـبكه الثابتـه التصـاالت الطيـران الـى السـلطات المسـؤوله عـن تحقيـق الحـوادث والوقـائع
الخطيــره المتعلقــه بــالطيران  ،امــا بالنســبه للرســائل التــى ترســل عبــر خدمــه االتصــاالت العامــه  ،فــال يمكــن اســتعمال

العالمة المميزة للمرسل اليه  ،ويستعمل بدال منها العنوان التلغرافى او البريدى .

وتجــدر االشــاره الــى ان العالمــات المميــزة للمرســل اليــه  ،المكونــه مــن ثمانيــة حــروف والعنــاوين التلغرافيــة والبريديــة
المقابلة لها تنشـر  ،عنـد ابـالغ منظمـه الطيـران المـدنى الـدولى بهـا  ،فـى الوثيقـة بعنـوان العالمـات المميـزة لوكـاالت

تشغيل الطائرات وسلطات وخدمات الطيران (. )DOC 8585
مالحظه  -2يتضمن دليل التحقيق فى حـوادث ووقـائع الطـائرات ،الجـزء االول – التنظـيم والتخطـيط ()DOC 9756

مـواد ارشـاديه تتعلـق باعـداد الرسـائل والترتيبـات الخاصـه باالخطـار التـى يتعـين اتخاذهـا مـن اجـل نقـل تلـك الرسـائل

بسرعه الى المرسل اليه .

 211-410لغة اإلخطار
تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات بإعداد اإلخطار باللغة اإلنجليزية أو باللغة العربية آخـذه فـى الحسـبان لغـة

المرسل إليه كلما كان ذلك ممكنا بدون أن يتسبب ذلك في تأخير ال مبرر

له.

 211-410معلومات إضافية
تقــوم اإلدارة المركزيــة لح ـوادث الطــائرات بمجــرد إمكــان ذلــك بإرســال التفاصــيل التــي لــم تــدرج فــى الــبالغ مــع أيــة
معلومات أخرى متعلقة بالحادث  /الواقعة الخطيرة.

 214-410االشتراك
تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات بإفادة المرسل عن تسلم إخطار وقوع الحادث أو الواقعة.
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 218-410مسئوليه دوله التسجيل ودوله المستثمر ودوله التصميم ودوله الصنــع/المعلومات
(أ) تقــوم اإلدارة المركزيــة لح ـوادث الطــائرات علــى أثــر تســلم األخطــار مــن دولــة وقــوع الحــادث  /الواقعــة لطــائرة
مصرية أو طائرة يستثمرها مصري بتزويد هذه الدولة بأسرع ما يمكـن ،بأيـة معلومـات مناسـبة متـوفرة لـديها
بخصوص الطائرة وطاقم القيادة موضوع الحادث أو الواقعة الخطيرة.

(ب) كما تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات بإخطار دولـة وقـوع الحـادث بتسـلمها االخطـار بوقـوع الحـاددث او
الواقعــةالخطيرة  ،بمــا إذا كانــت تنــوى تعيــين ممثــل معتمــد  ،وفــى حالــة تعيــين هــذا الممثــل المعتمــد تخطرهــا
باسمه وبتفاصـيل االتصـال بـه وبالموعـد المتوقـع لوصـوله إذا كـان الممثـل المعتمـد سيسـافر إلـى دولـة وقـوع

الحادث.

مالحظه  -0يحق لدوله التسجيل ودوله المستثمر ودوله التصـميم ودولـه الصـانع ان تعـين ممـثال معتمـدا لالشـتراك
فى التحقيق .
مالحظه  -2يجب علـى هـذه الـدول تعيـين ممثـل معتمـد لهـا عنـدما تطلـب ذلـك الدولـه القائمـه بـالتحقيق فـى حـادث

طائره يزيد وزنها عن  2211كجم .

 200-410إبالغ عن وجود البضائع الخطرة
تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات دون تأخير وبأنسب وأسرع الوسائل المتوفرة على أثـر تسـلم إخطـار حـادث

 /واقعــة خطيــرة لطــائرة يســتثمرها مصــري فــي دولــة أجنبيــة بتزويــد دولــة وقــوع الحــادث بتفاصــيل البضــائع الخطــرة
الموجودة على متن الطائرة.

 208-410إرسال اإلخطار
عندما تفتح اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات تحقيقا في حادث أو واقعة خطيرة فإنها تقوم بإرسال أخطا ار دونما

تأخير وبأنسب وأسرع الوسائل المتوفرة لديها إلى:
(أ) دوله المستثمر.

(ب) دوله التصميم.
(ت) دوله الصنع.

(ث) منظمــة الطيـران المــدني الــدولي ،إذا كانــت الكتلــة القصــوى للطــائرة تزيــد علــى  2211كيلــو جـرام أو إذا كانــت
الطائرة تور بينيه نفاثة.

مالحظه  -0يعتبر الهاتف أو الفاكس يميل أوالبريـد االليكترونـي  EMAILأو الشـبكة الثابتـة التصـاالت الطيـران

 AFTNفي معظم األحـوال( أنسب وأسرع الوسائل المتوفرة) .

مالحظه  -2يرجع الى الملحق رقـم  02بشـأن قيـام مركـز البحـث واالنقـاذ بخصـوص ابـالغ دولـه التسـجيل بمرحلـة

االستغاثه .

 201-410اإلبالغ – دولة التسجيل
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(أ) تقــوم اإلدارة المركزيــة لحـوادث الطــائرات علــى أثــر تســلم األخطــار بوقــوع حــادث  /واقعــة خطيــرة بتزويـد دولــة
التسجيل  ،بناء على طلب منها  ،بأية معلومـات تتـوفر لـديها تتعلـق بأعضـاء هيئـة قيـادة الطـائرة  ،والطـائرة

التي وقعت لها الحادثة أو الواقعة الخطيرة.

(ب) تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات بأخطار دولة التسجيل بمـا إذا كانـت تنـوى تعيـين ممثـل معتمـد  ،وفـى
حاله تعيين هذا الممثل المعتمد ،أن تخطرها باسمه وتفاصيل االتصال به وبالموعد المتوقع لوصـوله إذا كـان

سيحضر التحقيق.

 201-410اإلخطار عن وجود البضائع الخطرة
تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات دون تأخير وبأنسب وأسرع الوسائل المتوفرة على أثر تسلم األخطار بوقـوع

حادث  /واقعة خطيـرة لطـائرة يسـتثمرها مصـري  ،بتزويـد دولـة التسـجيل بتفاصـيل البضـائع الخطـرة الموجـودة علـى
متن

الطائرة.

 208-410إلي  288-410محجوزة
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Subpart D
الفصل الخامس – التحقيق
 810-410التفويض باجراء التحقيق:
يقرر وزير الطيران المدنى – اذا دعت الحاجة – التفويض الكلى او الجزئي لدولة أو منظمة اخرى باجراء التحقيق او

جزء منه في حاله وقوع حـادث/واقعـه فـى اقلـيم طيـران الجمهوريـه او لطـائرة مصـرية فـوق الميـاه الدوليـة أو األراضـى

غيــر المملوكــة لدولــة مــا – كمــا يقــرر قبــول التفــويض الصــادر مــن دولــة أخــرى للقيــام بــالتحقيق أو جــزء منــه فــى
حادث/واقعة خارج اقليم الجمهورية لطائرة مسجلة فى هذه الدولة و ذلك باالتفاق و القبول المتبادلين.

 812-410الوقائع الخطيره:
تقوم االداره المركزيه للحوادث بالتحقيق فى جميع الوقائع الخطيرة للطائرات التـى تتجـاوز كتلتهـا القصـوى  2211كجـم

والوارد نماذج لها بالمرفق رقم (ج) من الملحق رقم  ، 08وتسرى عليها القواعد المنظمة للتفويض السابق سردها .

مالحظه  -0ال يستبعد التحقيق فى واقعة خطيـرة االنـواع االخـرى القائمـة بالفعـل مـن جانـب المنظمـات االخـرى (سـواء

كانت خطيرة ام ال).

مالحظــه  -2عنــد تفــويض التحقيــق بالكامــل لدولــه اخــرى او منظمــة اقليميــة للتحقيــق فــى الحـوادث  ،يتوقــع مــن تلــك
الدولة ان تصبح مسؤولة عن اجراء التحقيق  ،بما فـى ذلـك اصـدار التقريـر النهـائى واالبـالغ وفقـا لنظـام االبـالغ عـن

بيانات الحوادث والوقائع (.)ADREP

اما فى حالة التفويض لجزء من التحقيق  ،تحتفظ االداره المركزيه للحوادث بمسؤولية اجراء التحقيق .

مالحظه  -8فى حاله التحقيق فى نظام طـائره تطيـر بـدون طيـار  ،ال ينظـر اال فـى الطـائرات التـى تحمـل موافقـة علـى
التصميم و /أو موافقة تشغيلية .
تفوض اجراء التحقيـق الـى دولـه
مالحظه  -4فى حاله حدوث وقائع خطيرة  ،يجوز لدولة وقوع الحادث او الواقعه ان ّ
التسجل او دوله المشغل  ،ال سيما الوقائع الخطيرة التـى قـد يكـون فيهـا مـن المفيـد او األجـدى عمليـا ان تجـرى دولـة
من هاتين الدولتين التحقيق .

مالحظــة -1يــنص دليــل منظمــة إقليميــة للتحقيــق فــى الح ـوادث و الوقــائع ( )Doc 9946الصــادر عــن االيكــاو علــى
إرشادات للدول بشان كيفية وضع نظام تحقيق إقليمى وادارته.

818-410الحوادث والوقائع الخطيرة فى اقليم دولة غير متعاقدة:
اذا وقع حادث او واقعة خطيرة فى اقليم دولة غير متعاقدة التنوى اجراء التحقيق طبقا الحكام الملحق الثالث عشر

وكانت جمهورية مصر العربية هى دولة التسجيل او دولة التشغيل او دولة التصميم او دولة الصانع يقرر وزير

الطيران المدنى فتح باب التحقيق واجرائه بالتعاون مع دولة وقوع الحادث اال انه فى حالة غياب هذا التعاون يجرى

التحقيق بما يتوفر من معلومات.
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 814-410الحوادث أو الوقائع خارج إقليم أى دولة:
(أ) عندما ال يمكن القطع بأن مكـان الحـادث او الواقعـه الخطيـرة لطـائره مصـرية التسـجيل موجـود فـى اقلـيم دولـة

ما ،تقوم االداره المركزيه للحوادث بفتح واجراء التحقيق فى الحادث او الواقعه الخطيرة وتسرى عليها القواعد المنظمـه

للتفويض السابق سردها .

(ب) في حالة وقوع حادث في المياه الدولية وكانت جمهورية مصر العربية هي الدولة األقرب إلـى مكـان الحـادث

تقوم اإلدارة المركزية لحـوادث الطـائرات بالتنسـيق مـع الجهـات المختصـة لتقـديم مـا فـى وسـعها مـن مسـاعدة كمـا
تقوم باالستجابة لطلبات دولة التسجيل.
(ت) عندما تكون الطائره مسجلة فى دولة غير متعاقدة وال تنـوى اجـراء التحقيـق طبقـا الحكـام الملحـق رقـم ، 08

تتقدم االداره المركزيه للحوادث بفتح واجراء التحقيق فى الحادث او الواقعه الخطيرة اذا كانت الجمهورية هـى دولـة
المستثمر او دوله التصميم او دوله الصانع  ،وتسرى عليها القواعد المنظمه للتفويض السابق سردها .

 811-410تنظيم التحقيق واجراؤه :
مالحظة  -0يحتـوى الملحـق رقـم  ،08ودليـل التحقيـق فـى حـوادث ووقـائع الطـائرات ) ، )DOC 9756ودليـل سياسـات
واجراءات العمل باالداره المركزيه للحوادث  ، PPMودليل عمل المحققين بها ،على مواد ارشادية بشـأن تنظـيم التحقيـق

واجرائه واالشراف عليه .

مالحظة  -2يتم االستعانة بافضل الخبرات الفنية من أى مصدر إلتمام التحقيق على افضل وجه.
(ا) تتمتع سلطة التحقيق فى الحادث باالستقالل فى اجراء التحقيق  ،و لها سلطة مطلقة على سيره بما يتفق مع احكام
الملحق رقم  ،08ويشمل التحقيق فى العادة اإلجراءات اآلتية:

( )0جمع وتسجيل وتحليل جميع المعلومات ذات الصلة بشان الحادث أو الواقعة
( )2إصدار التوصيات المتعلقة بالسالمة حسبما يكون مالئما.
( )8تحديد األسباب و/أو العوامل المساعدة إن أمكن.
( )4استكمال التقرير النهائي.

(ب) يجب عند االمكان زيارة مكان الحادث ومعاينة الحطام وأخذ أقوال الشهود.
(ت) تتولى االداره المركزيه للحوادث تحديـد مـدى حجـم التحقيـق الفنـى واالجـراءات التـى ينبغـى اتباعهـا للقيـام بـه  ،وفقـا
للدروس والتوصيات التى تتوقع ان تستخلص من التحقيق بغرض تحسين مستوى سالمه الطيران .

(ث) حماية بعض سجالت الحوادث و الوقائع وفقا للفقرة .808-410

 813 -410عام

(ا) يجـرى التحقيــق الفنــى فـى حـوادث ووقــائع الطــائرات منفصـال عــن أى اجـراءات قضـائية او اداريــة لتوجيــه اللــوم او

تحميل المسئولية .

مالحظة -ليس هناك ما يمنع اى هيئة اخرى مختصة من اجراء اى تحقيق قضائى او ادارى بشأن الحادث او الواقعة
بالتنسيق مع االدارة المركزية للحوادث .
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(ب) على جميع السلطات المحلية والقضائية تسهيل حصول لجنة التحقيق عل جميع مواد االثبات دون قيد او تـاخير
 ،وتقديم اقصى معاونة ممكنة .

(ت) يجـب علـى اإلدارة المركزيــة للحـوادث أن تضـع سياســات واجـراءات موثقـة تفصــل فيهـا المهـام التــى تتوالهـا أثنــاء
التحقيق ز ويفترض أن تشمل التنظيم والتخطيط والتحقيق واإلبالغ .

 811-410تعيين المحقق المسئول
(ا) يقوم رئيس اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات أو من ينوب عنـه بتعيـين المحقـق المسـئول مـن بـين أعضـاء لجنـة

التحقيق الفني المشكلة من قبل السيد وزير الطيران المدني .

(ب) على المحقق المسئول البدء في إجراءات التحقيق فو ارً.

 818-410صالحيات المحقق المسئول – وصوله إلى الحطام وسيطرته عليه
على جميع أصحاب الطائرات وعلى جميع الجهـات المختصـة تمكـين المحقـق المسـئول مـن الوصـول إلـى الحطـام

دون إعاقة  ،والى كل المواد ذات الصلة بما في ذلك مسجالت الطيران وسجالت خدمات الحركة الجوية ويكون لـه
ســيطرة غيــر مقيــدة علــى ذلــك الحطــام وذلــك لضــمان قيــام األشــخاص المرخصــين المشــتركين فــي التحقيــق بــإجراء
معاينة تفصيلية بدون تأخير.

 800-410مسجالت الطيران – الحوادث والوقائع
(أ) تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات باتخاذ إجراءات قراءة وتفريغ تسجيالت مسجالت الطيران فـى معاملهـا
والتسجيالت األخرى دون تأخير وذلك في حاالت حوادث ووقائع الطائرات.

(ب) في حاالت عدم امكانية تفريغ وقـراءة االجهـزة فـى معامـل االدارة  ،فعليهـا اسـتخدام الوسـائل المتاحـة فـى اى
دولة اخرى  ،مع االخذ فى االعتبار ما يلى :

 .0امكانية الجهة التى تقوم بقراءة التسجيالت .
 .2توقيت قراءة التسجالت .

 .8موقع الجهة التى تقوم بقراءة التسجيالت .

مالحظة -ترد مقتضيات تسجيل بيانات الرادار واتصاالت خدمات الحركة الجوية فى الفصل السادس من الملحق
رقم 00

 808-410فحوص التشريح
تقــوم اإلدارة المركزيــة لح ـوادث الطــائرات عنــد التحقيــق فــي حــادث مميــت باتخــاذ الترتيبــات بالتنســيق مــع الجهــات
المختصة إلجراء فحص تشريحي كامل ألعضـاء هيئـة القيـادة الـذين أصـيبوا بإصـابات قاتلـة ومـع مراعـاة الظـروف

الخاصة للركاب والمضيفين الذين أصيبوا بإصـابات قاتلـة وذلـك علـى يـد خبيـر بعلـم األمـراض ويفضـل أن يكـون ذا
خبرة في تحقيقات الحوادث ويجب أن تنجز هذه الفحوص على وجه السرعة وأن تكون مستفيضة.
مالحظه -يتم االستعانه بالوثائق  :دليل طب الطيران المـدنى(  )DOC 8984ودليـل التحقيـق فـى حـوادث ووقـائع

الطائرات(  )DOC 9756بخصوص المواد االرشادية التفصيلية لعمليات التشريح واختبارات السموم .
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 804-410الفحوص الطبية
تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات كلما كان ذلك مالئماً بإتخاذ الترتيبات إلجراء فحص طبى كامل ألعضاء

هيئة القيادة والركاب وموظفى الطيران والمعنيين الذين أصيبوا بإصابات قاتلة وذلك على يد طبيب  ،ويفضل أن
يكون ذا خبرة في تحقيقات الحوادث  ،ويجب أن تنجز هذه الفحوص على وجه السرعة .

مالحظه  -0يجوز ان تحدد تلك الفحوصات ايضا مدى كفايه مستوى اللياقه البدنيه والنفسيه لطاقم القياده ولغيره
من العاملين المعنيين بالحادث او الواقعه .
مالحظه  -2يحتوى دليل طب الطيران  DOC 8984على ارشادات شان الفحوص الطبيه .

 801-410التنسيق مع السلطات القضائية
(أ) تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات عنـد قيامهـا بـالتحقيق فـى حـادث أو واقعـة خطيـرة بالتعـاون والتنسـيق
بــين رئــيس لجنــة التحقيــق ( المحقــق المســئول) والســلطات القضــائية لكــى ال تعرقــل اى تحقيــق تحقيقــات او
إج ـراءات إداريــة او قضــائية وبحــث إعطــاء عنايــة خاصــة للدلــة التــي تتطلــب التســجيل والتحليــل الفــوريين
لتــأمين نجــاح التحقيــق مثــل فحــص الضــحايا والتعــرف علــيهم وقـراءة تســجيالت مســجالت الطيـران واجـراءات

اإلختبارات والتحاليل على األدلة  /المواد ذات الصلة دون تأخير.

(ب) يتم تسليم اجهزة مسجالت الطيـران الـى النيابـة العامـة المختصـة لتوثيقهـا  ،ثـم اعـادة تسـليمها الـى المحقـق
المسئول لتولى اجراءات تفريغها وقراءتها والتحفظ عليها .

(ت) تقوم االداره المركزيه لحوادث الطائرات بمخاطبـه النيابـة المختصـة بطلـب فـرض الحراسـة علـى حطـام الطـائره
وعدم التصرف فيه عن غير طريقها .

مالحظة-يجوز تحقيق التعاون عن طريق تشريع او بروتوكوالت او إتفاقات او ترتيبات اخرى,ويجوز ان يشمل

المواضيع التالية:

الوصول الى موقع الحادث وحفظ االدلة و الوصول اليها واستخالصات المعلومات االولية و الجارية عن حالة كل

عملية وتبادل المعلومات و االستخدام المالئم لمعلومات السالمة وتسوية النزاعات.

 801 -410إخطار السلطات القضائية واألمنيه:
تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات بإخطار النيابة العامـة إذا تبـين أو كـان هنـاك شـك أثنـاء سـير التحقيـق فـي
أن عمال من أعمال التدخل غير المشروع قد ارتكب أو تعلق الحادث

بجريمة.

 808-410حماية سجالت التحقيق فى الحوادث و الوقائع:
يقرر وزير الطيران المدني في حالة وقوع حادث أو واقعة أينما وقعت عدم إتاحة السجالت المذكورة أدناه ألغراض
أخرى غير أغراض التحقيق في الحادث أو الواقعة مـا لـم تقـرر السـلطات القضـائية بجمهوريـة مصـر العربيـة وفقـا

للقوانين المصرية ان االفصاح عن هذه السجالت او استخدامها يتجاوز ما قد ينتج عن هذا األجراء من أثر سـي
محتمل محلى أو دولي على هذا التحقيق أو أية تحقيقات في المستقبل.

(أ) التســجيالت الصــوتية لمقصــورة القيــادة وتســجيالت الصــور المحمولــة علــى مــتن الطــائرة واى نســخ مــن هــذه
التسجيالت.
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(ب) السجالت الموجودة فى عهدة او تحت سيطرة اإلدارة المركزية للحوادث وهى:

( )0كافه التصريحات التي تحصل عليها لجان التحقيق من أشخاص خالل قيامها بالتحقيق.
( )2كافه االتصاالت بين األشخاص الذين كانوا متصلين بتشغيل الطائرة .

( )8معلومات طبية أو خاصة تتعلق باألشخاص المشتركين في الحادث أو الواقعة.
( )4التسجيالت الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية ونسخ هذه التسجيالت.

( )1تحاليل و اراء بشان المعلومات ،بمـا فـى ذلـك معلومـات مسـجل الطيـران,تقـدمت بهـا االدارة المركزيـة
للحوادث فيما يتعلق بالحادث او بالواقعة .

( )3مشروع التقرير الختامى للتحقيق بالحادث او الواقعة.
مالحظــه  -0الســجالت المــذكورة فــى الفقــرة  ،808-410تتضــمن معلومــات مرتبطــة فــى حــادث او واقعة،وقــد

يعنى االفصاح عن مثل هذه المعلومـات او اسـتخدامها الغـراض اليكـون فيـه اإلفصـاح او اإلسـتخدام ضـرورى

لصالح السالمة ،إنه قد ال يجرى فى المستقبل افشاؤها للمحققين .والجدير بالذكر ان عدم الحصول على مثـل
هذه المعلومات من شأنه ان يعوق عمليه التحقيق ويضر كثي ار بسالمه الطيران .

مالحظه -2يجب عدم أدراج التسجيالت المشار اليهـا فـى الفقـرة  808-410فـي التقريـر الختـامى أو مرفقاتـه
آال إذا كان لها عالقة بتحليـل الحـادث أو الواقعـة ويجـب عـدم اإلفصـاح عـن أجـزاء السـجالت التـي لـيس لهـا

عالقة بالتحليل.

مالحظــة -8ال يــتم ذكــر اســماء اى اشــخاص فــى التقريــر الفنــى التــى تصــدر عــن االداره المركزيــة لح ـوادث

الطائرات .

مالحظــة-4عنــد طلــب معلومــات مــن الســجالت المــتحفظ عليهــا او تحــت ســيطرة االدارة المركزيــة للحـوادث يــتم
التوجه مباشرة للجهة االصلية لمصدر هذه المعلومات اذا كان هذا متاحا.

مالحظة-1يجب إتخاذ اجراءات لضـمان عـدم االفصـاح عـن المحتـوى الصـوتى للتسـجيالت الصـوتية لمقصـورة
القيــادة باالضــافة الــى محتــوى الصــور و المحتــوى الصــوتى لتســجيالت الصــور المحمولــة علــى مــتن الطــائرة

للجمهور.

مالحظة-3يجب على االدارة المركزية للحوادث عندما تصدر او تتلقى مشـروع ختـامى اتخـاذ اجـراءات لضـمان
عدم االفصاح للجمهور.

 820-410إعادة فتح التحقيق
في حالة ظهور بيانات جوهرية لم تكن تحت نظر اللجنة التي باشرت التحقيق وبعد موافقة وزير الطيران المـدني علـى

إعادة التحقيق تقـوم اإلدارة المركزيـة لحـوادث الطـائرات بإعـادة التحقيـق ومـع ذلـك عنـدما تكـون اإلدارة المركزيـة لحـوادث
الطائرات ليست هي التي بدأت التحقيق فان عليها الحصول أوال على موافقة الدولة التي فتحت التحقيق.
مالحظه -عندما يعثر على طائرة فى وقت الحق  ،اعتبرت مفقودة  ،بعد اجراء بحث رسمى  ،قد ينظر فى اعـادة فـتح

التحقيق .
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 828-410مسئولية أي دولة أخرى
تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات بناء علـى طلـب الدولـة القائمـة بـالتحقيق فـي حـادث أو واقعـة بتزويـد هـذه

الدولة بجميع المعلومات ذات الصلة المتوفرة

لديها.

 824-410معلومات الحوادث والوقائع
(أ) تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات في حالة استخدام تسهيالت أو خدمات من جمهورية مصر العربية أو
مقررً استخدام هذه التسهيالت من قبل طائرة قبل وقوع حادث أو واقعة ويكون لدى اإلدارة المركزية
ا
كان
لحوادث الطائرات معلومات ذات عالقة بالتحقيق فعليها تقديم هذه المعلومات للدولة القائمة بالتحقيق.

(ب) عندما تهبط طائرة مصرية أو يستثمرها مصري وقع لها حادث أو واقعة خطيرة في دولة غير دولة وقوع

بناء على طلب الدولة القائمة بالتحقيق بتزويد
الحادث/الواقعة فيجب على اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات ً
الدولة األخيرة بتسجيالت مسجالت الطيران واذا كان ضرورياً بمسجالت الطيران ذات العالقة.

بناء على طلب من الدولة القائمة بتقديم المعلومات المالئمة عن أية
(ت) تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات ً
هيئة تكون أنشطتها قد تأثرت في تشغيل طائرة مصرية أو يستثمرها مصري بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
(ث) ينبغى على االدارة المركزية لحوادث الطائرات ان تقوم بالتعاون مع سلطات التحقيق فى حوادث الطائرات
بالدول االخرى لتحديد القيود على االفصاح او االستخدام التى ستطبق على المعلومات قبل تبادلها فيما

بينها الغراض التحقيق فى حادث او واقعة.

 821-410السماح لممثلي الدول باالشتراك في التحقيق
(أ) ليس ضروريا ان يكون الممثل المعتمد او المستشارين من دوله ما حاضرين دائما فى الجمهورية اثناء
جميع مراحل التحقيق.

(ب) عند وقوع حادث  /واقعة لطائرة مصرية في إقليم الجمهورية فانه يحق لكل من الدول المشار إليها بعد أن
تعين ممثالً لها لالشتراك في التحقيق وله أن يعين واحد أو أكثر من المستشارين لمعاونته في التحقيق-:
( )0دولة المستثمر إذا كان ال يتمتع بالجنسية المصرية.
( )2دولة الصنع.

( )8دولة التصميم.
( )4الدولة التي تقدم عند الطلب معلومات أو تسهيالت أو خبراء .
مالحظه  -0يحق للدولة التى قامت بتصميم او تصنيع محرك الطائرة او احد اجزائها الرئيسية طلب االشتراك فى
التحقيق فى الحادث .

مالحظه  -2يجوز الى دولة ان تقدم قاعدة تشغيلية للتحقيقات الميدانية  ،او تشترك فى عمليات البحث واالنقاذ
او عمليات استرداد الحطام او تكون معنية بصفتها دولة شريك للمستثمر فى عمليات تقاسم الرموز او الشراكة

بتحالف  ،ان تعين ممثال معتمدا لالشتراك فى التحقيق .

Page 19

Dated Jan., 2018

Issue 6, Rev. 0

ECAR Part 801

Ministry of Civil Aviation
Egyptian Civil Aviation Authority

(ت) عند وقوع حادث  /واقعة لطائرة أجنبية فوق األراضي المصرية فانه يحق لكل من الدول المشار إليها فيما

بعد أن تعين ممثالً لها لالشتراك في التحقيق  ،ويكون له الحق في تعيين مستشار واحد أو أكثر لمعاونة الممثل
المعتمد في التحقيق:

( )0دولة تسجيل الطائرة.
( )2دولة المستثمر.
( )8دولة التصميم.
( )4دولة الصنع.

( )1الدولة التي تقدم عند الطلب معلومات أو تسهيالت أو خبراء أو تكون معنية بصفتها دولة شريك
للمشغل في عملية تقاسم الرموز أو الشراكة بتحالف لإلدارة المركزية لحوادث الطائرات.

(ث) عند ما تطلب بالتحديد اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات القائمة بالتحقيق في حادثة طائرة تزيد كتلتها

القصوى عن  2211كيلو جراما اشتراك دولة التسجيل أو دولة المستثمر أو دولة التصميم أو دولة الصنع يجب

على الدولة أو الدول المعينة أن تعين كل منها ممثالً معتمداً.

مالحظه  -0فى جميع االحوال يجب دعوة دولة التصميم او دولة تصنيع المحرك او احد اجزاء الطائرة الرئيسيه
لتعيين ممثال معتمدا لها بما يفيد التحقيق أو يساعد على زيادة سالمة الطيران .

مالحظه  -2يجوز دعوة دولتى التصميم والتصنيع لالشتراك فى تحقيق الحوادث للطائرات التى تقل كتلتها عن

 2211كجم .

(ج) يجب على دولة التسجيل أو دولة المستثمر أن تعين مستشا ارً أو أكثر يقترحه المستثمر لمعاونة ممثلها
المعتمد وعندما ال يتعين ممثال معتمدا يجوز دعوة المستثمر لالشتراك في التحقيق.

(ح) يحق لدولة التصميم ودولة الصنع أن تعين مستشا ارً أو أكثر تقترح ترشيحهم المنظمات المسئولة عن تصميم
الطراز وعن التجميع النهائي للطائرة ولمساعدة ممثليها المعتمدين وعندما ال يتعين ممثال معتمدا يجوز للسلطات
المسؤولة عن تصميم الطراز و التجميع النهائى االشتراك فى التحقيق .
(خ) المستشارين

 .0يكون للدوله التى يحق لها ان تعين ممثال معتمدا الحق كذلك فى تعيين مستشا ار واحدا أو أكثر لمعاونة
الممثل المعتمد .

مالحظه  -0للدولة الحق فى االستعانة بأفضل الخبراء الفنيين من اى مصدر وتعيينهم كمستشارين
لممثلها المعتمد .
مالحظه  -2على وزاره الطيران المدنى استخراج جوازات سفر مهمة للسادة محققى حوادث الطائرات تسهل
دخولهم البالد المختلفة طبقا لنصوص الملحق رقم . 8

 .2يجب السماح للمستشارين المعاونين للممثلين المعتمدين بالمساهمة في التحقيق تحت إشراف الممثلين
المعتمدين إلى الحد الضروري لتمكين الممثلين المعتمدين من جعل مساهمتهم فعالة.
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(د) يجب أن يعطى الممثل المعتمد في التحقيق حق االشتراك في جوانب التحقيق تحت إشراف المحقق المسئول
وبوجه خاص القيام بما يلي-:

( )0زيارة مكان الحادث.
( )2معاينة الحطام .

( )8أخذ أقوال الشهود واقتراح موضوعات األسئلة.

( )4الحصول بشكل كامل على جميع األدلة الخاصة بالحادث بأسرع ما يمكن .
( )1تسلم نسخ من كافة الوثائق ذات العالقة باألمر .
( )3االشتراك في قراءات المواد المسجلة .

( )1االشتراك في أنشطة التحقيق التي تجرى في غير مكان الحادث مثل أنشطة فحص أجزاء الطائرة
وجلسات مناقشة األمور الفنية واالختبارات وعمليات المحاكاة .

( )4االشتراك في اجتماعات سير التحقيق بما فى ذلك المداوالت المتعلقة بالتحليل واالستنتاجات واألسباب
والتوصيات الخاصة بالسالمة.

( )8تقديم دفوع بالنسبة لمختلف عناصر التحقيق.

ومع ذلك فان اشتراك دول أخرى غير دولة التسجيل ودوله المستثمر ودولة التصميم ودولة الصنع يمكن أن
يقتصر على األمور التي بموجبها حصلت هذه الدول على حق االشتراك بموجب البند  821-410ب .

مالحظه  -0يخضع االشتراك فى التحقيق للقواعد المتبعة فى جمهوريه مصر العربيه .
مالحظه  -2يمكن البدء فى جمع وتسجيل المعلومات بدون انتظار وصول اى ممثل معتمد .
مالحظه  -8يمكن ان تقوم االدارة بتوسيع نطاق االشتراك فى التحقيق عن الحدود المذكورة اعاله .
مالحظه  -4تشمل الوثائق المذكوره فى الفقرة ( )1الوثائق المختلفه مثل التقارير الفنيه عن فحص االجزاء
او الدراسات التى تتم فى اطار التحقيق .

(ذ) يجب على الممثلين المعتمدين ومستشاريهم القيام بما يلي:

( )0تزويد اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات القائمة بالتحقيق بكافة المعلومات ذات الصلة المتوفرة لديهم.

( )2عدم إفشاء المعلومات عن سير التحقيق واستنتاجاته بدون موافقة صريحة من اإلدارة المركزية لحوادث
الطائرات.

(ر) تقوم االداره المركزيه لحوادث الطائرات القائمه بالتحقيق بالسماح للدولة التي لها مصلحة خاصة في حادثة ما
نظ ارً لحدوث وفيات أو إصابات خطيرة بين مواطنيها بأن تعين خبي ارً له الحق في القيام بما يلي-:
( )0زيارة مكان الحادث.

( )2الحصول على المعلومات الوقائعية ذات الصلة ،وعلى معلومات عن مدى تقدم التحقيق.
( )8االشتراك فى التعرف على الضحايا .

( )4المساعده فى أخذ اقوال الركاب الناجين من مواطنى دوله الخبير .
( )1تسلم نسخه من التقرير النهائي.

مالحظه – يحتوى الدليل الخاص لمساعده ضحايا حوادث الطائرات واسرهم ( )CIRC 285على مواد
Page 21

Dated Jan., 2018

Issue 6, Rev. 0

ECAR Part 801

Ministry of Civil Aviation
Egyptian Civil Aviation Authority

ارشاديه تتصل بتقديم المساعده لضحايا حوادث الطائرات واسرهم .
(ز) ينبغى على االداره المركزية لحوادث الطائرات عندما تجرى تحقيقا ان تنشر خالل السنه االولى من التحقيق
المعلومات الوقائعية الثابته وتشير فيه الى التقدم المحرز فى التحقيق كلما امكن ذلك .

 821-410طلب معلومات أو تسهيالت
على اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات في حالة طلبها معلومات أو تسهيالت أو خبراء من دولة أخـرى وذلـك عنـد

قيامها بتحقيق ما أن تقبل:
(أ)

الممثل المعتمد المعين من هذه الدولة لالشتراك في التحقيق.

(ب) المستشارين المعينين من هذه الدولة لمعاونة ممثلها المعتمد.
(ت) أن تســمح للمستشــارين المعــاونين للممثلــين المعتمــدين بالمســاهمة فــي التحقيــق ،تحــت إشــراف الممثلــين
المعتمدين ،إلى الحد الضرورة لتمكين الممثلين المعتمدين من جعل مساهمتهم مساهمة فعالة.

 880-410مهام الممثلين المصريين ومستشاريهم
على الممثلين المعتمدين المصريين ومستشاريهم بالقيام بما يلي:

(أ)

تزويد الدولة القائمة بالتحقيق بكافة المعلومات ذات الصلة المتوفرة لديهم.

(ب) عدم إفشاء المعلومات عن سير التحقيق واستنتاجاته بدون موافقة صريحة من الدولة القائمة بالتحقيق.
مالحظة -يمكن للممثلين المعتمدين المصريين االعالن عن الحقائق حينما ترخص بذلك سلطات التقيق فى الدولـة

القائمة بالتحقيق ،كما يمكن اخطار سلطات الطيران المدنى لتسهيل اتخاذ تدابير السالمة المالئمة .

 888-410حدود السماح للدول التي تكبدت وفيات او اصابات خطيرة لمواطنيها
علـى اإلدارة المركزيـة لحـوادث الطـائرات عنـد قيامهـا بـالتحقيق فـي حـادث مـا أن تسـمح للدولـة التـي لهـا مصـلحة
خاصة في هذا الحادث نظ ارً لحدوث وفيات أو إصابات خطيرة بين مواطنيها بأن تعين خبي ارً له الحق في القيام بما

يلي:
(أ)

زيارة مكان الحادث.

(ب) الحصول على المعلومات الوقائعية ذات الصلة.
(ت) االشتراك في التعرف على الضحايا.

(ث) المساعدة في أخذ أقوال الركاب الناجين من مواطني دولة الخبير.
(ج) تسلم نسخه من التقرير النهائي.

 884-410إلي  888-410محجوزة
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الفصل السادس – التقرير النهائي

 410-410صيغة التقرير النهائى

تقوم االدارة المركزية لحوادث الطائرات باستخدام نموذج التقرير النهائى (الختامى) الوارد بمرفق الملحق رقم
 08ويمكن مواءمته طبقا لظروف الحادث او الواقعة .

 412-410الموافقة على إصدار المعلومات
ال تسمح لإلدارة المركزية لحوادث الطائرات بتوزيع أو نشر أو إتاحة الوصول إلى مشـروع تقريـر أو أي جـزء منـه،

أو أية وثائق تم الحصول عليها أثناء التحقيـق فـي حـادث أو واقعـة  ،دون الموافقـة الصـريحة للدولـة التـي أجـرت

التحقيق  ،ما لم تكن الدولة األخيرة قد نشرت أو أصدرت بالفعل مثل هذه التقارير أو الوثائق .

 418-410التشاور
تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات في حالة قيامهـا بـالتحقيق بإرسـال نسـخة مـن مشـروع التقريـر النهـائي إلـى
الدول التالية مع دعوتها إلى اإلدالء بتعليقاتها الهامة و المدعمة حول التقرير بأقصى سرعة ممكنة

(أ) الدولة التى باشرت التحقيق.
(ب) دولة التسجيل.

(ت) دولة المستثمر.
(ث)

دولة التصميم.

(ج) دولة الصنع.

(ح) أى دولة شاركت فى التحقيق بموجب الفصل الخامس .

واذا تسلمت اإلدارة المركزية للحوادث في حالة قيامها بالتحقيق تعليقات في غضون ستين يوما من إرسال كتاب
اإلحالة فعليها إما أن تعدل مشروع التقرير النهائي بحيث يشمل جوهر التعليقات المتلقاة او إذا كانت الدولة التي

قدمت التعليقات ترغب في ذلك  ،إضافة التعليقات كمرفق للتقرير ،واذا لم تتلق اإلدارة المركزية للحوادث في حالة

قيامها بالتحقيق أي تعليقات في غصون ستين يوما من تاريخ كتاب اإلحالة األول  ،فعليها نشر التقرير األخير
إال إذا تم االتفاق بين الدول المعنية على تمديد هذه الفترة.

مالحظه  -0يمكن التشاور مع دولة اخرى مثل الدول التـى قـدمت معلومـات مناسـبة او تسـهيالت هامـة او خبـراء
شاركوا فى التحقيق .
مالحظه  -2تقتصر التعليقات التـى تنشـر بـالتقرير النهـائى علـى الجوانـب الفنيـه غيـر الصـياغية المحـددة للتقريـر

النهائى (الختامى) والتى لم يكن باالمكان التوصل الى اتفاق بشأنها .

مالحظه  -8يجب استخدام انسب واسرع وسيلة الرسال مشروع التقرير الفنـى مثـل البريـد االليكترونـى او الفـاكس
او البريد السريع .

مالحظه  -4يجب ان يحتوى مشروع التقرير النهائى على توصيات السالمة .
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 414-410تابع التشاور
تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات بإرسال نسخة من مشروع التقرير النهائي لكل من:

(أ) المستثمر من خالل دولة المستثمر لتمكين المستثمر من تقديم تعليقات على مشروع التقرير النهائي.

(ب) المنظمات المسئولة عن تصميم طراز الطائرة والتجميع النهائي لها مـن خـالل دولـة التصـميم ودولـة التجميـع
لتمكينهم من تقديم تعليقات على مشروع التقرير النهائي.

 411-410الدول التي يرسل إليها التقرير النهائي
تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات في حالة قيامها بالتحقيق بارسال التقرير النهائي للحادث دون تأخير إلى
الدول التاليـة:

(أ) الدولة التي فتحت باب التحقيق.
(ب) دولة التسجيل.

(ت) دوله المستثمر.
(ث) دوله التصميم.
(ج)

دوله الصنع.

(ح) أى دولة شاركت فى التحقيق.
(خ) أي دوله لحقت بمواطنيها إصابات مميتة أو إصابات خطيرة.

(د) أي دولة قدمت معلومات ذات صلة بالموضوع أو قدمت تسهيالت هامة أو خبراء.

 411-410إصدار التقرير النهائي
(ا) تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات في حالة قيامها بالتحقيق فـي حادثـة أو واقعـة بإصـدار التقريـر النهـائي
بأقصى سرعة لصالح منع وقوع الحوادث.

مالحظه -يمكن ان يتاح التقرير النهائى للجمهور عن طريق نشره على شبكه االنترنت .
(ب) اذا لم تتمكن اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات في حالة قيامها بالتحقيق من إصـدار التقريـر النهـائي فـي فـي
غضون اثني عشر شه ارً من تـاريخ وقـوع الحـادث واذا لـم يتيسـر لهـا ذلـك تقـوم بإصـدار بيانـا مؤقتـاً كـل سـنة فـى

تــاريخ وقــوع الحــادث علــى أن يتضــمن التقريــر تفاصــيل التقــدم المحــرز فــي التحقيــق وأى مســائل أثيــرت بشــأن

السالمة.

(ج) بعد إصـدار التقريـر النهـائي مـن جانـب اإلدارة المركزيـة لحـوادث الطـائرات التـي أجـرت التحقيـق فـي حـادث أو
واقعـة لطـائرة ذات كتلـة قصـوى تزيــد علـى  1111كيلــو جـرام  ،أن تقــوم اإلدارة المركزيـة لحـوادث الطـائرات بإرســال
نسخة من التقرير النهائي إلى منظمة الطيران المدني الدولي باحدى اللغات المستعمله فى المنظمة .

 400-410التوصيات المتعلقة بالسالمة
(ا) في أي مرحلة من مراحل التحقيق في حادث  ،تقوم اإلدارة المركزيـة لحـوادث الطـائرات فـي حالـة قيامهـا بـالتحقيق

أن توصي  ،بموجب خطاب إحاله مؤرخ  ،لـدى سـلطة الطيـران المـدنى المصـرى ،والـى السـلطات المختصـة فـي دول

أخرى  ،باإلسراع باتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية تعد في رأيها ضرورية لتعزيز سالمة الطيران .
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مالحظه -لسلطات التحقيق فى الدوله المتولية التحقيق االسبقيه فى اصدار توصيات السالمه بشأن الحادث او
الواقعه  ،ويجوز لالداره المركزيه لحوادث الطائرات اصدار توصيات سالمة بعد التنسيق مع تلك السلطات .

(ب) تقــوم اإلدارة المركزيــة لحـوادث الطــائرات فــي حالــة قيامهــا بــالتحقيق فــي حـوادث أو وقــائع بإرســال كلمــا كــان ذلــك
مالئمــا أي توصــيات متعلقــة بالســالمة ناشــئة عــن تحقيقاتهــا  ،بموجــب خطــاب إحالــه مــؤرخ  ،إلــى ســلطات تحقيــق

الحوادث في الدولة أو الدول المعنية األخرى والى منظمة الطيران المدني الدولي إذا كـان األمـر متصـال بوثـائق صـادره
عن

المنظمة.

مالحظــه -عنــدما يشــمل التقريــر النهــائى توصــيات لتــأمين الســالمة مرســلة الــى منظمــة الطي ـران المــدنى وكــان االمــر
متعلقا بوثائق صادرة عن المنظمة يتعين ارفاق التقرير بخطاب يلخص االجراء المحدد المقترح .

 408-410االجراء المتخذ بشان توصيات السالمة
(أ) عندما تتلقى اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات توصيات لتأمين السالمة تقوم بإخطار الدولة المقترحة  ،في غضون
تسعين يوما من تاريخ خطاب اإلحاله  ،بالتـدابير الوقائيـة المتخـذة أو التـي هـي قيـد البحـث أو باألسـباب التـي دعـت

إلى عدم اتخاذ أي تدابير.

(ب) ينبغي على اإلدارة المركزية للحوادث فى حالة توليها التحقيق فى حادث او واقعـة عنـدما توصـية للسـالمة أن تنفـذ
إجراءات لتسجيل االستجابات لتوصية السالمة الصادرة (متابعة التوصيات) .

(ت) عندما تتلقى اإلدارة المركزية للحوادث توصية سالمة من سلطة التحقيق فى الدولة المتولية التحقيق ينبغـى عليهـا
أن تنفــذ إجـراءات لرصــد تقــدم االجـراءات المتخــذة إســتجابة لتلــك التوصــية بشــأن الســالمة مــع ســلطة الطيـران المــدنى

المصرى .

مالحظه -يمكن لالداره المركزيه لحوادث الطائرات عند توليها التحقيق فى حادث او واقعة من تقـديم اقتراحـات بتـدابير
وقائيه بخالف التوصيات المتعلقه بالسالمه .

 404-410إلي  488-410محجوزة
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الفصل السابع – إرسال تقارير نظام اإلبالغ
عن بيانات الحوادث و الوقائع

مالحظه  -0يوجد باالضافه (ب) بالملحق رقم  08قائمه مرجعيه بشأن االخطار واالبالغ .
مالحظه  -2قد يوجد هناك تقريرين منفصلين ألى حادث او واقعة وهما :
 -التقرير االولى .

 -تقرير بيانات الحادث او الواقعة .

التقرير األولى

 110-410حوادث الطائرات التي تزيد كتلتها على  2211كيلوجراما
عنــدما تكــون الطــائرة المتعرضــة لحــادث تزيــد كتلتهــا القصــوى علــى  2211كيلــو جرامــا تقــوم اإلدارة المركزيــة لحـوادث
الطائرات في حالة قيامها بالتحقيق بإرسال التقرير األولى إلى كل من:
(أ) دولة التسجيل أو دولة وقوع الحادث  ،حسبما هو مالئم.
(ب) دوله المستثمر.
(ت) دوله التصميم.
(ث) دوله الصنع.

(ج) أي دولة قدمت معلومات ذات صلة باألمر أو قدمت تسهيالت هامة أو خبراء.
(ح) ومنظمة الطيران المدني الدولي.

 118-410حوادث الطائرات التي تبلغ كتلتها  2211كيلوجراما أو اقل
إذا وقعت حادثة لطائرة ليست مشمولة لحكم الفقرة السابقة أعاله وعندما يتعلق األمر بصالحية الطائرة أو بـأى أمـور

تعتبر مهمة لدول أخرى تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات في حالـة قيامهـا بـالتحقيق بإرسـال التقريـر األولـى إلـى
كل من:

(أ) دولة التسجيل أو دولة وقوع الحادث  ،حسبما هو مالئم.
(ب) دوله المستثمر.
(ت) دوله التصميم.
(ث) دوله الصنع.

(ج) وأي دولة قدمت معلومات ذات صلة باألمر أو قدمت تسهيالت هامة أو خبراء.

 111-410اللغة
يرسل التقرير األولى إلى الدول المعنية والى منظمة الطيران المدني الدولي بإحدى لغات عمل المنظمة.

111-410اإلرسال
تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات بإرسال التقرير األولى بالفاكسـميل أو البريـد اإللكترونـي أو البريـد الجـوى فـي
غصون  81يوما مـن تـاريخ الحـادث  ،مـا لـم يكـن قـد تـم إرسـال تقريـر بيانـات الحـادث أو الواقعـة خـالل هـذه الفتـرة ،
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وعندما يتعلق الموضوع مباشرة بأمور السالمة فيرسل التقرير األولى بمجرد توافر المعلومات وبأنسب وبأسـرع الطـرق

الممكنة.

تقرير بيانات الحادث او الواقعة

 118 – 410حوادث الطائرات التي تزيد كتلتها القصوى على  2211كيلوجراما
عنـدما تكــون الطــائرة المتعرضــة لحــادث تزيــد كتلتهــا القصــوى علــى  2211كيلــو جرامـاً تقــوم اإلدارة المركزيــة لحـوادث

الطائرات في حالة قيامها بـالتحقيق بإرسـال تقريـر بيانـات الحادثـة إلـى منظمـة الطيـران المـدني فـي أسـرع وقـت ممكـن

عملياً بعد التحقيق.

 101-410معلومات إضافية
ينبغي على اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات عند قيامها بالتحقيق في حادث/واقعة خطيـرة تقـديم المعلومـات اإلضـافية
المتاحة من واقع تقرير بيانات الحادث أو الواقعة المتعلقة لدول أخرى بناء على طلبها.

 100-410وقائع الطائرات التي تزيد كتلتها القصوى على  1111كيلوجراما
إذا قامت اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات بالتحقيق فـي واقعـة لطـائرة تزيـد كتلتهـا القصـوى علـى  1111كيلـو جرامـا

فتقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات بإرسال تقرير بيانات الواقعة إلي منظمة الطيران المدني الدولي بأقصـى سـرعة
ممكنة بعد التحقيق.

مالحظه -توجد فى االضافه (ج) للملحق رقم  08وصف النواع الوقائع التى تهتم بها منظمـة الطيـران المـدنى الـدولى
بصفه رئيسيه الغراض دراسات منع وقوع الحوادث .

 108-410إلي  188-410محجوزة
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Subpart G

الفصل الثامن – إجراءات منع وقوع الحوادث
مالحظه -الهدف من هذه االجراءات هو التشجيع على منع وقوع الحوادث  ،وذلك بجمع وتحليل بيانات السالمة
وبالتبادل الفورى لمعلومات السالمة فى اطار برنامج االدارة للسالمة الجوية .

نظم االبالغ عن الوقائع
 310-410اإلبالغ اإللزامي عن الوقائع
تنش ـ اإلدارة المركزيــة لح ـوادث الطــائرات نظامــا لإلبــالغ اإللزامــي عــن الوقــائع لتســهيل جمــع المعلومــات عــن اوجــه
القصور الفعلية أو المحتملة في مجال السالمة الجوية .

 318-410اإلبالغ التطوعي عن الوقائع
(أ) تنشىء االداره المركزيه لحوادث الطائرات نظاما لالبـالغ التطـوعى لجمـع المعلومـات عـن اوجـه القصـور الفعليـة او
المحتمله فى مجال السالمة والتى ال يغطيها نظام االبالغ االلزامى .

(ب) يكون نظام اإلبالغ التطوعي عن الوقائع غير جزائي و أن يضمن الحماية لمصادر المعلومات.
مالحظه  -0ممنوع بتاتا توقيع اى جزاءات من اى نوع على مقدم البالغ التطوعى .
مالحظــه  -2تقــوم االدراه المركزيــه للحـوادث بتشــجيع نظــام االبــالغ التطــوعى مــن خــالل النــدوات والمــؤتمرات المتعلقــة
بتأمين السالمه وحوادث الطائرات .
مالحظه  -8يحتوى دليل ادارة السالمة الجوية ( )DOC 9859على ارشادات تتعلق بنظم االبالغ االلزامى والتطـوعى
عن الوقائع .
مالحظه  -4تشتمل االضافه (هـ) بالملحق رقم  08على االرشـادات القانونيـة لحمايـة المعلومـات المسـتمدة عـن نظـم

جمع ومعالجة بيانات السالمة .

 311-410نظم وقواعد البيانات وتحليلها واالجراءات الوقائية
(ا) تقوم اإلدارة المركزية لحوادث الطائرات والتي أنشأت قاعدة بيانات للحوادث و الوقائع ونظاما لإلبـالغ عـن الوقـائع
بتحليــل المعلومــات التــي تتضــمنها تقــارير الحـوادث أو الوق ـائع لتســهيل عمليــة التحليــل الفعــال للمعلومــات عــن اوجــه
القصور الفعلية او المحتملة فى مجال السالمة وتحديد اية اجراءات وقائية الزمة .

(ب) تتبنى االداره المركزيه للحوادث نظام قواعد البيانات  ECCAIRSوالذى يتطابق مع نظـام االبـالغ عـن الحـوادث

والوقائع ) (ADREPلتسهيل تبادل البيانات مع منظمة الطيران المدنى الدولى وجميع دول العالم .
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مالحظة  -0تقوم االدارة المركزية للحوادث بطلب المواد االرشادية عن مواصفات قواعد البيانات .
مالحظة  - 2يمكن أن تتضمن التقارير النهائية عن الحوادث والوقائع التـى تـم التحقيـق فيهـا معلومـات اضـافية تفيـد
فى وضع اجراءات وقائية .

(ت) تقوم االداره المركزيه للحـوادث بارسـال االجـراءات الوقائيـة الالزمـة لمعالجـة اوجـه القصـور الفعليـة او المحتملـه
فى مجال السالمة الى سلطه الطيران المدنى المصرى لتنفيذ هذه االجراءات  ،على ان تقوم بمتابعة تنفيذها .

(ث) إذا تبين لإلدارة المركزية لحوادث الطائرات من تحليلها للمعلومات المحتواه في قاعدة بياناتها أمو ار تعتبر مهمـة
لدول أخري فينبغي أن ترسل إلى هذه الدول المعلومات الخاصة بالسالمة الجوية في أسرع وقت.

(ج) باإلضافة إلى التوصيات بشان السالمة الجوية والناشئة عن التحقيق في الحوادث والوقائع يمكن الحصول علـى
التوصيات بشان السالمة الجوية من مصادر متنوعة ومن ضمنها دراسات السالمة الجوية ولذلك ينبغـي علـى اإلدارة

المركزية لحوادث الطائرات عند توجيه توصيات بشأن السالمة إلى أي مؤسسة في دولة أخرى إرسال هذه التوصـيات
أيضا إلى سلطات تحقيق الحوادث في هذه الدولة.

(ح) يســمح للســلطة المســئولة عــن تطبيــق نظــام إدارة الســالمة للدولــة بالــدخول إلــى قاعــدة بيانــات ح ـوادث ووقــائع
الطائرات باإلدارة المركزية للحوادث .

 311-410تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة الجوية
في حالة توافر شبكات معلومات لتبادل معلومات السالمة الجوية في ما بين جميع المنتفعين بنظـام الطيـران لتسـهيل
التبــادل الحــر للمعلومــات عــن ثغــرات الســالمة الفعليـــة والمحتملــة فينبغــي علــى اإلدارة المركزيــة لحــوادث الطـــائرات

االشتراك في هذه الشبكات طبقا لإلمكانيات المتاحة.

مالحظة -0ينبغى توحيد التعاريف والتصنيفات واالشكال لتسهيل تبادل البيانات
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