تعلاميت التحقيق يف حوادث الطائرات
اجلزء 2201
جاء اجلزء  2201من تعلاميت الطريان املدين متاش يا مع قانون الطريان املدين املادة :33
• يضع اجمللس تعلاميت لتحديد الإجراءات الواجب اإتباعها عند وقوع حادث طريان يف اإقلمي اململكة أو يف الفضاء اجلوي لها ،
وتشمل هذه التعلاميت أصول التحقيق الفين وتشكيل اللجان القامئة به وواجباهتا  ،وقواعد اإعداد التقرير الهنايئ  ،وأي
تعلاميت أخرى تتعلق ابلتحقيق .
• وكذكل متاش يا مع متطلبات منظمة الطريان املدين الاياكو خبصوص امللحق  ( 13التحقيق يق حوادث الطائرات) من
اتفاقية ش ياكغو  ،حيث بينت املادة  37و  26مسؤولية ادلوةل اليت يقع هبا احلادث عىل فتح التحقيق بتكل احلادث
وإاصدار التقرير الهنايئ واذلي يتضمن الس باب والتوصيات ملنع تكرار احلوادث.
• ويتضمن الفصل الول من هذه التعلاميت ابلتعريف حبادث الطريان والوقائع و الوقائع اخلطرة وذكل حسب تصنيف منظمة
الطريان املدين ادلويل كام جاء يف امللحق . 13وكذكل التعريف ابملمثل املعمتد لدلوةل واليت تعينه ادلوةل لغرض الاشرتاك يف
حتقيق جتريه دوةل أخرى.
• ويوحض الفصل الثاين من هذه التعلاميت الإجراءات الواجب اإتباعها للطائرات املسجةل ابلسجل الردين يامن وقعت احلادثة
وكذكل للطائرات الجنبية عىل الرايض الردنية ،وتمتثل يف الإخطار والإبالغ والتحفظ عىل الطائرة أو حطاهما وعىل الربيد
والشحن املوجود عىل الطائرة وكذكل التحفظ عىل مسجالت الطائرة .ويتضمن الإبالغ لدلول املعنية ابلطائرة من دوةل
التسجيل ودوةل التشغيل ودوةل التصممي ودوةل التصنيع وادلوةل اليت تكبدت حضااي جراء احلادث ومنظمة الطريان املدين
ادلويل.
• ويبني الفصل الثالث من هذه التعلاميت واجبات دائرة التحقيق يف حوادث الطائرات واليت تعين القيام ابلتحقيق الفين
وتشكيل جلان التحقيق وتلقي وإارسال الإخطار والإبالغ وعدم اإفشاء املعلومات ومسؤولية املمثل املعمتد وإاجراء الترشحي
الطيب للضحااي.
• ويوحض الفصل الرابع التعلاميت والإجراءات الواجب اإتباعها ابإصدار التقرير الهنايئ حيث يتضمن أس باب وقوع احلادث
وإاصدار التوصيات اليت من شاهنا متنع تكرار احلوادث والوقائع.
• ويأيت الفصل اخلامس ليبني صالحيات التحقيق والتفتيش للمحقق املسؤول واحلق يف ادلخول اإىل ماكن احلادث دون قيود
والوصول اإىل السجالت اليت ختص احلادث وإاجراء التدقيق والتفتيش اخلاص وإاجراء املعاينات والفحوصات الفنية
الرضورية.
• ويؤكد الفصل السادس عىل اإجراءات الوقاية ومنع احلوادث ابلبالغات الطوعية والإلزامية وعدم التسرت عىل احلادث والقيام
ابلإجراءات الوقائية وتنفيذ التوصيات الصادرة خبصوص احلوادث واليت يه جزء من التقرير الهنايئ .

