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  م2010لسنة  )95(قرار وزاري رقم 
  ) اجلزء الثامن عشر(اعتماد الئحة حتقيق حوادث الطريانبشأن 

********************************  
  

  وزيــر النقــل ، 
  : الع ــبعد اإلط

  تشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها، م بشأن2007لسنة ) 50(على القرار الجمهوري 
  الالئحة التنظيمية لوزارة النقل وتعديالتها،م بشأن 2002لسنة ) 427(وعلى القرار الجمهوري رقم 
بشأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني والئحتهـا  م 2000لعام ) 444(وعلى القرار الجمهوري رقم 

  التنظيمية،
  .  المدني م بشأن الطيران1993لعام ) 12(وعلى القانون رقم 

    .وبناء على الصالحيات المخولة لنا  
  قـــــــــــرر

  

للعمل بموجبهـا فـي الهيئـة العامـة     ) الجزء الثامن عشر(تعتمد الئحة تحقيق حوادث الطيران   )1(مادة 
  :للطيران المدني واألرصاد وفقاً لما يلي

  تعاريف -الفصل األول  
  

  :منهايقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المستخدمة في هذا الجزء المعاني المبينة إلى جانب كل 
– تقع في أي وقت منذ صـعود   تحدث في حالة الطائرة التي يقودها طيار،  واقعة تتعلق بتشغيل طائرة

أو في حالة أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤالء األشخاص من الطائرة، 
طائرة تطير بدون طيار في أي وقت تكون الطائرة مستعدة للتحرك بغـرض الطيـران حتـى    

  :خاللهاو لتوقف في نهاية الرحلة ويكون النظام األساسي للدفع مغلقاًا
 :أي شخص إصابة مميتة أو جسمية نتيجة لما يلي يصاب )أ 

 .وجوده على متن الطائرة )1

 .أو احتكاكه مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة، بما في ذلك أي جزء ينفصل عنها )2

 .أو التعرض المباشر للفح النفاث )3
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إلصابات الناتجة عن أسباب طبيعية ، أو التي يحدثها الشـخص لنفسـه أو   وذلك باستثناء ا
التي يتسبب فيها أشخاص آخرون ، أو عندما تحدث اإلصابات لراكب متسلل متخبئ فـي  

 .مكان بخالف األماكن المتاحة عادة للركاب أو أفراد طاقم الطائرة 

 :ن شأنه أنتحطم الطائرة أو عندما تصاب الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي م )ب 

 .يؤثر تأثيراًً ضاراً في قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها )1
 .ويتطلب عادة إجراء إصالحات رئيسية أو استبدال الجزء التالف )2

 في بما(واحد،  محرك على قاصرا التلف ويكون تلفه، أو المحرك فشل حاالت باستثناء وذلك
 المسـابر،  أو الهوائيات، أو األجنحة، أطراف أو المراوح، أو على) ملحقاته أو أغطيته ذلك
 األلواح، أو التسليب، أو عمليات العجالت، أو المكابح، أو اإلطارات، أو الريح، دوارات أو
مثـل  ( للطـائرة،   الخـارجي  السـطح  أو األمامي، الزجاج أو الهبوط، عجالت بوابات أو

 الـدوار  بأرياش تلحق التي سيطةالب باألضرار يتعلق ما ، أو)الخدوش الصغيرة أو الثقوب
 البـرد  عـن  تـنجم  التي واألضرار الهبوط، أو بعجالت الخلفية الدوار بأرياش أو الرئيسية
تـاريخ  ( ).بما في ذلك الثقوب المجودة في الرادوم(بالطائرة  الطيور اصطدام عن أو الخفيف

  .)م18/11/2010سريان التعديل 
 .إليها تماماًأو عند فقدان الطائرة أو تعذر الوصول  )ج 

أية إصابة بسبب حادث طيران ينتج عنها وفاة المصاب في غضون ثالثين يومـاً مـن   : 1مالحظة 
  .تاريخ وقوع الحادث تصنف باعتبارها إصابة مميتة

 .حطامها على العثور بدون عنها الرسمي البحث ينتهي حين مفقودة الطائرة تعتبر: 2مالحظة

  .للتحقيق إخضاعها يتعين التي المأهولة غير الطائرات ظمن أنواع 1-5الفقرة تتناول:3مالحظة
  )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( 
  

 شتراك فـي  شخص تعينه سلطة التحقيق في حوادث الطيران، على أساس مؤهالته، لغرض اال
يكون  تحقيق تجريه دولة أخرى، وعندما تعين سلطة التحقيق لجنة مكلفة بالتحقيق في الحوادث،

  )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل (. الممثل المعتمد من سلطة التحقيق بالهيئة
– شخص تعينه سلطة التحقيق ، على أساس مؤهالته ، بغرض مساعدة ممثلة المعتمد في تحقيق ما.  

  –ل الهواء المنعكسة أية آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فع
  .من سطح األرض
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– ، التـي أدت إلـى الحـادث أو     األفعال أو حاالت السهو أو األحداث أو الظروف ، أو مزيج منها
 المسـؤولية  تحميـل  أو اللوم توجيه على األسباب ضمناً تحديد يدل وال .منها توليفة أوالواقعة، 

 )م18/11/2010يان التعديل تاريخ سر( .الجنائية أو المدنية أو اإلدارية

– تعني طائرة مسجلة في دولة متعاقدة في المنظمة الدولية للطيران المدني.  
– أي نوع من أجهزة التسجيل المركبة في الطائرة لغرض تسهيل التحقيق في حادث أو واقعة.  

– تؤثر أو يمكن أن تؤثر في سالمة التشغيلأية واقعة ، بخالف حادث ، مرتبطة بتشغيل طائرة و.  
–والخروج باسـتنتاجات عملية تجرى بغرض منع وقوع الحوادث، وتشمل جمع وتحليل المعلومات ، ،

، والقيام بإعداد توصيات لتأمين السالمة عندما أو العوامل المساهمة بما في ذلك تحديد األسباب
  )م18/11/2010 تاريخ سريان التعديل( .يكون ذلك مالئماً

 –    تعين بواسطة الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد للقيام بالتحقيق في حـوادث ووقـائع
  .الطائرات تحت مراقبة المحقق المسؤول

– الشخص المكلف ، على أساس مؤهالته، بمسئولية تنظيم التحقيق وإجرائه واإلشراف عليه.  
– الكتلة القصوى المقررة لإلقالع.  

– شخص أو هيئة أو مؤسسة تعمل في تشغيل طائرة أو عدة طائرات أو تعرض القيام بذلك التشغيل.  
–   المستند المستعمل في النشر الفوري للمعلومات التي تم الحصول عليها في المراحل المبكـرة

  .للتحقيق
– س ، على أسـا حادث في الدولة القائمة بالتحقيقاقتراح مقدم من سلطة التحقيق في ال

 أي فـي  ينشئوال  ، ويقدم بقصد منع وقوع الحوادث أو الوقائعالمعلومات المستقاة من التحقيق

باإلضـافة إلـى   . المسؤولية الناتجة عن الحادث أو الواقعـة  تحميل أو اللوم إلقاء افتراض حالة
 مصـادر  عن تنشأ أن يمكن والوقائع، الحوادث في التحقيق عن الناشئة السالمة بشأن ياتالتوص

 )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .بشأن السالمة الدراسات فيها بما مختلفة،

– حالة في وتحدث، .طائرة بتشغيل يتعلق حادث لوقوع كبير خطر وجودواقعة تشير مالبساتها إلى 

 نزول حتى الطيران بقصد الطائرة شخص أي صعود منذ وقت أي في طيار، التي يقودها ئرةالطا

 وقت أي في طيار، بدون تطير طائرة حالة في بينما تحدث، الطائرة، من األشخاص هؤالء جميع

 نظـام  ويكـون  نهاية الرحلة في التوقف حتى الطيران بغرض للتحرك مستعدة الطائرة فيه تكون

  )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .مغلقا للدفع األساسي
 .الفرق بين الحادث والواقعة الخطيرة يكمن في النتيجة فقط -
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والقائمة ليست شاملة   أدناه هي أمثلة نموذجية التي يحتمل أن تكون وقائع خطيرة،  الوقائع المدرجة -
   .بل هي مجرد دليل لتعريف الواقعة الخطيرة

–حدث لشخص في حادث ويترتب عليها ما يلي إصابة ت:  
أيام من تـاريخ حـدوث    7ساعة ، تبدأ خالل  48وجوب الدخول لمستشفى لمدة تتجاوز  )أ 

 .اإلصابة

 ).فيما عدا الكسر البسيط ألصابع اليد أو القدم أو األنف(أو حدوث كسر في أية عظمة  )ب 

أو العضـالت أو  أو حدوث جروح تؤدي إلى نزيف جسيم أو إلى إصابة في األعصـاب   )ج 
 .األربطة العضلية

 .أو حدوث إصابة في أي عضو داخلي )د 

 .من الجسم% 5أو حدوث حروق من الدرجة الثانية أو الثالثة أو أية حروق تمس أكثر من  )ه 
 .أو حدوث تعرض متحقق منه لمواد معدية أو إلشعاع متلف )و 

– تصميم طراز الطائرةالدولة التي تتمتع بالسلطة على الهيئة المسؤولة عن.  
– الدولة التي تتمتع بالسلطة على الهيئة المسؤولة عن التجميع النهائي للطائرة.  

     هى الهيئة العامة للطيران المدنى واألرصاد وهى السلطة المختصـة والمخولـة بانشـاء وتطـوير
  .منع وقوعها التشريعات المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات و التحقيق فيها و

–الدولة التي وقع الحادث أو الواقعة في إقليمها.  
– الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي ألعمال المستثمر أو ، إذا لم يوجد مثل هذا الموقع لألعمال

  .، مقر اإلقامة الدائم للمستثمر
– في سجلهاالدولة التي دونت الطائرة.  

يجب اإلبالغ عن جميع الحوادث التي ينطبق عليها التعريف الوارد في هذا الدليل.  
– تاريخ سريان التعديل ( .السالمة تحسين إلى الرامية واألنشطة األنظمة من متكاملةمجموعة

  )م18/11/2010
–ي منها التالي يجب اإلبالغ عن جميع الوقائع الت:  

 :تعطل محركات الطائرة في الحاالت التالية )1

 .جميع األعطال: بالنسبة للطائرات المزودة بمحرك واحد -

 .تعطل أكثر من محرك: بالنسبة للطائرات المزودة بأكثر من محرك -
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الحرائق التي تحدث خالل مرحلة الطيران بما في ذلك حرائـق المحركـات التـي     :الحرائق  )2
 .المحرك وينجم عنها أضرار حريق ألجزاء أخرى من الطائرةتتجاوز داخل 

الهبوط خارج المطار بغض النظر عن األضرار اإلنسانية والماديـة مـن    :الهبوط اإلجباري  )3
 .جراء هذا الهبوط

الوقائع التي ينتج عنها خطر االصـطدام أو اصـطدام    :تفادي العوائق والتضاريس األرضية  )4
 .األرضية أو نتيجة لوجود عوائق في المدرج المستخدمفعلي بالعوائق أو التضاريس 

الوقائع التي تسبب صعوبات في التحكم بقيادة الطـائرة مثـل تعطـل    :  مشاكل التحكم بالطيران واستقراره )5
 .بعض أنظمة الطائرة ، وتأثير الظواهر الجوية ، والتشغيل خارج مجال الطيران المصرح به

لهبوط قبل عتبة المدرج أو تجاوز نهاية المدرج أو الجنوح مثل ا :مشاكل في اإلقالع والهبوط  )6
عن جانب المدرج أو الهبوط والعجالت مرفوعة أو الهبوط في مطار بالخطأ أو التخلـي عـن   

 .اإلقالع بعد أن يكون المحرك قد وضع على وضعية اإلقالع

ضـاء طـاقم   عجز وعدم قدرة أي فرد من أع :عجز وتعطل قدرة طاقم القيادة أثناء الطيران  )7
 .الطائرة على القيام بتأدية المهام الموكلة إليه نتيجة تدني لياقته الصحية

فقدان الضغط داخل مقصورة الطائرة مما يترتب عليـه   :فقدان الضغط داخل مقصورة الطائرة  )8
النزول االضطراري من االرتفاع الذي كانت عليه الطائرة أو استعمال األكسجين من قبل طاقم 

 .الطائرة القيادة في

وقائع التقارب الجوي التـي تتطلـب    :حاالت االصطدام الجوي الوشيك ووقائع الحركة الجوية )9
إجراء مناورة لتفادي التصادم ووقائع الحركة الجوية الخطيرة بما في ذلك أخطـاء اإلجـراءات   

 .المالحية أو أعطال األجهزة والمعدات المستخدمة للمالحة الجوية

ادم ما بين طائرتين أو ما بين الطائرة وجسـور عبـور الركـاب أو    تص :االصطدام األرضي  )10
شاحنات التزويد بالوقود أو أي معدات أو آليات أخرى، باإلضافة إلى األضرار التي تقـع مـن   

 .جراء نفت محركات الطائرات

انفصال أي جزء من الطائرة خالل السير أو اإلقالع أو الطيـران  :  فقدان بعض أجزاء الطائرة )11
 .هبوطأو ال

 .مالحظة الظواهر والدالالت التي تشير لحدوث ضرر للطائرة :الصواعق البرقية  )12

 .الدالالت التي تشير إلى ارتطام بالطيور مهما تكن اآلثار المخلفة إثر ذلك :االرتطام بالطيور  )13
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تعارض وتناقض كبير في بيان الحمولة والتحميل غير اآلمن وانبعاث الغازات مـن   :التحميل  )14
المحمولة وتسرب محتويات الحاويات، والضرر الذي يلحق بالطائرة بواسـطة طـرود    المواد

 .الشحن أو الحقائب

 .التعطل الكامل أو الفقدان: وأغطية الفتحات  –النوافذ  –ب األبوا )15

هبوط الطائرة بكمية من الوقود أقل من الحد األدنى المطلوب أو تزويد الطائرة بنوعية  :الوقود  )16
 .اسبة من الوقودمخالفة وغير من

اإلصابة التي تؤدي إلى تغير المحـرك أو التـي    :األضرار الناجمة عن اإلصابة بجسم غريب  )17
 .تؤدي إلى إضرار في جسم الطائرة وبنيتها

 .كمية الوقود التي تتطلب من الطيار إعالن حالة الطوارئ )18

 .أحداث تتطلب االستعمال الطارئ لألكسجين من جانب طاقم القيادة )19

 .قالع على مدرج مغلق أو مشغول، أو على ممر أرضي أو مدرج غير مخصصفشل اإل )20

هبوط أو محاولة هبوط على مدرج مغلق أو مشغول، أو على ممر أرضـي أو مـدرج غيـر     )21
 .مخصص

تـاريخ سـريان   (. إقالع من مدرج مغلق أو مشغول، أو من ممر أرضي أو مدرج غير مخصص )22
 )م18/11/2010التعديل 
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  جمال التطبيق  -الفصل الثاني 
  : تطبق هذه األنظمة واإلجراءات على حوادث ووقائع الطائرات ذات التسجيل المدني 2-1

a( التي تحدث على أراضي الجمهورية اليمنية أو في أجوائها أو في مياهها اإلقليمية. 

b(   عندما تكون الطائرة مسجلة في الجمهورية اليمنية أو ممنوحة شهادة صالحية من قبلهـا أو
   .مشغلة تحت أنظمة وقوانين الجمهورية اليمنية/ رة مستثم

   
  



8 
 

  عام –الفصل الثالث 
31 

وليس الهـدف مـن هـذا    . إن الهدف الوحيد للتحقيق في حادث أو واقعة ما هو منع وقوع الحوادث والوقائع
  .النشاط توزيع اللوم أو المسئولية

32 
القيام بكافة التدابيرالتى من شأنها قيام السلطات المختصة إتخاذ الهيئة  عند وقوع الحادث  مسئولية 3-2-1

جميع اإلجراءات المعقولة التي تكفل حماية األدلة ، وكذلك الـتحفظ المـأمون علـى الطـائرة     
لـة القيـام ،   وتشمل حمايـة األد . ومحتوياتها للفترة التي قد تكون ضرورية ألغراض التحقيق

بواسطة التسجيل الفوتوغرافي أو بالوسائل األخرى الفعالة ، بحفظ أي دليل مادي قد يتعـرض  
أما التحفظ المأمون فيشمل الحمايـة مـن أي إتـالف    . للنقل أو الطمس أو الفقدان أو اإلتالف 

  .إضافي ، أو دخول أشخاص بدون تصريح ، أو السلب أو التخريب
 المسـجل  استرداد مهمة فقط مؤهلين أفراد إلى يعهد أن تتطلب الطيران مسجل في دلةاألإن حماية  –مالحظة 

 )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .وتسجيالته والتعامل معها

33 
الصـنع بـأن تتـرك الطـائرة     عند تسلم طلب من دولة التسجيل أو دولة المستثمر أو دولة التصميم أو دولة 

ومحتوياتها وأية أدلة أخرى دون مساس لحين معاينتها بمعرفة ممثل معتمـد للدولـة مقدمـة    
الطلب، بإتخاذ جميع الخطوات الالزمة لتلبية هذا الطلب، بالقدر العملي المعقول وبما يتماشـى  

إلنتشال األشـخاص   مع اإلجراء السليم للتحقيق، ومع ذلك يجوز رفع الطائرة بالقدر الضروري
والحيوانات والبريد واألشياء الثمينة، لمنع أي تدمير بفعل الحريق أو أية أسـباب أخـرى، أو   
إلبعاد أي خطر أو عائق للمالحة الجوية أو لوسائل النقل األخرى أو للجمهور ، وشـريطة أال  

  .ياًيؤدي ذلك إلى حدوث تأخير ال مبرر له في إعادة الطائرة للخدمة إن أمكن عمل
34 

تبادر الهيئة باإلفراج عن الطائرة أو محتوياتهـا أو أي جـزء مـن     3-3و  2-3مع مراعاة احكام الفقرتين 
أجزائها فوراً إذا لم تعد الزمة ألغراض التحقيق، وتسلمها ألي شخص أو أشخاص تعينهم دولة 

لهيئة بتسهيل الوصول إلـى الطـائرة أو   ولهذا الغرض، تقوم ا. المستثمرحسب األصول/المالك
محتوياتها أو أي جزء من أجزائها، بشرط أنه إذا كانت الطائرة أو محتوياتها أو أي جزء مـن  
أجزائها واقعاً في منطقة يكون من غير العملي منح حق الوصول إليها ، فعليها أن تتولى نقلهـا  

  .بنفسها إلى مكان يمكن السماح بالوصول إليه
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  اإلبالغ –الرابع الفصل 
  احلوادث أو الوقائع اخلطرية للطائرات األجنبية فى اقليم اجلمهورية    

  
41 

  :يرسل اإلخطار عن الحادث أو الواقعة الخطيرة دون تأخير وبأنسب وأسرع الوسائل المتوفرة إلى
 .دولة التسجيل )أ 

 .دولة المستثمر  )ب 

 .دولة التصميم )ج 

 .دولة الصنع )د 

 2250يران المدني الدولي ، حينما تزيد الكتلة القصوى للطائرة المعنية علـى  ومنظمة الط )ه 
 )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .أو إذا كانت طائرة توربينية نفاثة .كيلوجراماً

 
أال يجب أن يصاغ اإلخطار بعبارات واضحة وأن يتضمن المعلومات التالية بقدر ما يتـوفر منهـا ، و   4-2

  :يتأخر إرساله لداعي عدم توافر معلومات كاملة
 ).INCID(وبالنسبة للوقائع الخطيرة المختصر ) ACCID(بالنسبة للحوادث المختصر  )أ 

 .صانع الطائرة، وطرازها، وعالمات جنسيتها وتسجيلها ورقمها المسلسل )ب 

 .اسم المالك أو المستثمر أو المستأجر للطائرة، إن وجد )ج 

 .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .ة ، وجنسية أعضاء الطاقم والركابقائد الطائر مؤهالت )د 

 ).بالتوقيت المحلي أو العالمي(تاريخ ووقت وقوع الحادث أو الواقعة الخطيرة  )ه 

 .آخر نقطة غادرت منها الطائرة ونقطة الهبوط المقصودة )و 

ـ   )ز  ي العـرض  موقع الطائرة باإلشارة إلى نقطة جغرافية يسهل التعرف عليها وكـذلك خط
 .والطول

الموجودين على متن الطائرة، والذين قتلوا أو أصـيبوا  : عدد أفراد طاقم الطائرة والركاب  )ح 
 .بإصابات جسيمة، وغيرهم ممن قتل أو أصيب بإصابات جسيمة

وصف الحادث أو الواقعة الخطيرة ومدى الضرر الذي أصاب الطـائرة بقـدر مـا هـو      )ط 
 .معروف

 .ة  بإجراء التحقيق أو تعتزم تفويض سلطاتها في هذا الشأنبيان إلى أي مدى ستقوم الهيئ )ي 
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الخصائص الطبيعية لمنطقة الحادث أو الواقعة الخطيرة، وكذلك بيان صعوبات الوصـول   )ك 
 .إلى الموقع أو المتطلبات الخاصة للوصول إليه

ذكر عالمة تمييز السلطة المبلغة، و وسائل االتصال بها في أي وقت بالمحقق المسـؤول   )ل 
 .طة تحقيق الحوادث في الجمهورية وسل

  .وجود بضائع خطرة على متن الطائرة وأوصاف هذه البضائع )م 
 

يجب أن يعد اإلخطار باللغة العربية، ويجوز إعداد نسخة مترجمة إلى االنجليزية بحسب مـا تقتضـيه    4-3
  .الحالة

 
ك ، إلى إرسال التفاصيل التي لم تدرج في البالغ مـع  عند وقوع الحادث تبادر الهيئة ، بمجرد إمكان ذل 4-4

  .أية معلومات أخرى متعلقة بالحادث
   

 
  

ة تبادر الهيئة وكذلك المستثمر الى سرعة اإلفادة بتٍٍسلم اإلخطار عن وقوع الحادثة أو الواقعـة للطـائر   4-5
  .اليمنية و المرسل من سلطة دولة وقوع الحادث

على اثر تسلم اإلخطار تقوم الهيئة بتزويد دولة وقوع الحادث ، بأسرع ما يمكن ، بأية معلومات مناسـبة  4-6
وعمـا إذا  .متوفرة لديها بخصوص الطائرة وطاقم القيادة موضوع الحادثة أو الواقعة الخطيرة 

وفي حالة تعيين هذا الممثل المعتمـد، أن تخطرهـا باسـمة    كانت تنوي تعيين ممثل معتمد ، 
وبتفاصيل االتصال به وبالموعد المتوقع لوصوله إذا كان الممثل المعتمد سيسـافر إلـى دولـة    

  .وقوع الحادث
كما تقوم الهيئة دون تأخير وبأنسب وأسرع الوسائل المتوفرة على أثر تسلم اإلخطار ، بتزويـد دولـة     4-7

  .تفاصيل البضائع الخطرة الموجودة على متن الطائرةوقوع الحادث ب
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عندما تفتح الهيئة تحقيقاً في حادث أو واقعة خطيرة ،  فعليها أن ترسل إخطاراً ، وفقاً ألحكام الفقـرتين   4-8
  :ونما تأخير وبأنسب وأسرع الوسائل المتوفرة لديها إلى أعاله ، د 3-4و  4-2
 .دولة المستثمر  )أ 

 .دولة التصميم  )ب 

 .دولة الصنع )ج 

 2250ومنظمة الطيران المدني الدولي ، إذا كانت الكتلة القصوى للطـائرة تزيـد عـن     )د 
 )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل (. أو إذا كانت طائرة توربينية نفاثة .كيلوجراماً
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  التحقيق –ل اخلامس الفص
  مسئولية فتح التحقيق وإجراؤه

 
تقوم الهيئة بفتح باب التحقيق فى ظروف الحادثة وتتحمل مسؤلية إجراء التحقيق، وفـى كـل األحـوال     5-1

لـة  دولة التسـجيل، دو (يجوز لها أن تفوض إجراء التحقيق، كليآ أو جزئيا، إلى سلطة أخرى 
وتلتزم الهيئة باستخدام كل الوسائل الالزمة لتسـهيل  . باإلتفاق المتبادل) المستثمر، دولة الصنع

  .التحقيق
مالبسات الواقعة الخطيرة، ولها أن تفوض إجراء التحقيق، كليـآ أو   يتقوم الهيئة بفتح باب التحقيق ف 5-1-1

وتلتزم . باإلتفاق المتبادل) الصنع دولة التسجيل، دولة المستثمر، دولة(جزئيا، إلى سلطة أخرى 
  . الهيئة باستخدام كل الوسائل الالزمة لتسهيل التحقيق

، عندما تتجاوز كتلة الطـائرة القصـوى   تقوم الهيئة بفتح باب التحقيق في مالبسات الواقعة الخطيرة  5-1-2
ـ  إلى جزئيا أو كليا التحقيق، إجراء تفوض أن  وللهيئة.  كيلوجرام 2250 دولـة  (رى سلطة أخ

باالتفاق المتبادل، وتلتزم باستخدام الوسائل الالزمـة  ) دولة الصنع –دولة المستثمر  –التسجيل 
  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل (لتسهيل التحقيق  

 
 

دثة أو واقعة خطيرة لطائرة يمنية في إقليم دولة غير متعاقدة ال تنوي إجراء التحقيق طبقـاً  إذا وقعت حا 5-2
ألحكام الملحق الثالث عشر،  فعلى الهيئة أن تسعى جاهدة إلى فتح بـاب التحقيـق وإجرائـه    

وفى حالة غياب هذا التعاون، عليها أن تجري التحقيق بنفسها . بالتعاون مع دولة وقوع الحادث
  .يتوفر لديها من معلومات بما

عندما ال يمكن القطع بأن مكان الحادث أو الواقعة الخطيرة موجود في إقليم دولة ما، تقوم الهيئة، كدولة  5-3
ومع ذلك يجوز لها . التسجيل بفتح وإجراء أي تحقيق ضروري في الحادث أو الواقعة الخطيرة

  .خرى من خالل االتفاق والقبول المتبادلينأن تفوض التحقيق سواء كلياً أو جزئياً إلى دولة أ
الملحق الثالث عشر، تقوم  ألحكام طبقا التحقيق إجراء تنوي ال متعاقدة غير دولة السجل دولة كانت إذا 5-3-1

 يجوز أنه غير .التحقيق وإجراء ، بفتح الصنع دولة أو التصميمالهيئة كدولة المستثمر، أو دولة 

تاريخ ( .المتبادلين والقبول باالتفاق وذلك أخرى، لدولة كلية أو جزئيةبصورة  تفوض أن الدولة لهذه
  )م18/11/2010سريان التعديل 
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في حال وقوع الحادث في المياه الدولية، وكانت اليمن هي أقرب الدول إلى مكان الحادث، تقوم الهيئـة    5-4

فة السلطات المختصة واتخاذ كل الوسائل لتقديم ما فى وسعها من مساعدة وتشتمل باإلتصال بكا
  . تلك المساعدات على االستجابة لطلبات دولة التسجيل

  
  تنظيم التحقيق وإجراؤه

 
يجب أن تتمتع سلطة التحقيق في الهيئة باإلستقالل في إجراء التحقيق وأن يكون لها سلطة مطلقة علـى   5-5

  :من التحقيق ما يلي سيره ويتض
 .جمع وتسجيل وتحليل جميع المعلومات المتوفرة بشان تلك الحادثة أو الواقعة )أ 

 .إصدار التوصيات المتعلقة بالسالمة ، حسبما يكون مالئماً )ب 

 )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .إن أمكن ،أو العوامل المساهمة/و تحديد األسباب )ج 

 .إستكمال التقرير النهائي )د 

 مدى حجم تحديد الهيئة سلطة التحقيق  وتتولى .زيارة مكان الحادثة ومعاينة الحطام وأخذ أقوال الشهودويجب 

 من تستخلصها أن تتوقع التي للدروس وفقا به، للقيام إتباعها ينبغي التي واإلجراءات التحقيق هذا

  )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .السالمة مستوى بغرض تحسين التحقيق
الجزء الثامن عشر من لوائح الطيـران    ألحكام وفقاًسلطة التحقيق بالهيئة    تحقيق أي يكون أن يجب 5-5-1

 تحميـل  اللـوم أو  لتوجيـه  إداريـة  أو قضـائية  إجراءات أي عنمنفصالً  1-3المدني الفقرة 

  .المسؤولية
 أثناء في التي تتوالها المهام افيه تفصل موثقة وإجراءات سياسات تضع أنتلتزم سلطة التحقيق بالهيئة  5-5-2

  .واإلبالغ والتحقيق والتخطيط التنظيم :تشمل أن ويفترض  .الحادث في التحقيق
 دونالهيئة بأن أي تحقيقات تجريه سلطة التحقيق تتحصل على جميع مواد اإلثبات  تضمنيجب أن   5-5-3

  )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .قضائية أو إدارية إجراءات أو تحقيقات تعرقلها وال تأخير أو قيد
  

– 
تقوم الهيئة بتعيين لجنة التحقيق ويكون رئيسها هو المحقق المسؤول عن التحقيق، وتفتح باب التحقيـق   5-6

  .فوراً
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– 
يجب أن يتمكن المحقق المسؤول من الوصول إلى الحطام دون إعاقة وإلى كل المواد ذات الصـلة بمـا    5-7

في ذلك مسجالت الطيران وسجالت خدمات الحركة الجوية ويكون له سيطرة غير مقيدة علـى  
ذلك الحطام، وذلك لضمان قيام األشخاص المرخصين المشتركين في التحقيق بـإجراء معاينـة   

  .دون تأخيرتفصيلية ب
– 

يجب استخدام مسجالت الطيران بشكل فعال عند التحقيق في أي حادثـة أو واقعـة ، و تتخـذ الهيئـة        5-8
  .الترتيبات لقراءة تسجيالت مسجالت الطيران دون تأخير

وسائل الكافية لقـراءة تسـجيالت   إذا لم يكن لدى السلطة القائمة بالتحقيق في حادث أو واقعة خطيرة ال 5-9
مسجالت الطيران، فيجب أن تستخدم الوسائل المتاحة لها من دول أخرى ، مع إقامة االعتبـار  

  -:لما يلي 
 .امكانيات الجهة التي تقوم بقراءة التسجيالت )أ 

 .توقيت قراءة التسجيالت )ب 

 .موقع الجهة التي تقوم بقراءة التسجيالت )ج 

 
نة التحقيق عند القيام بالتحقيق في حادث مميت أن تتخـذ الترتيبـات إلجـراء فحـص     يجب على لج 5-10

تشريحي كامل ألعضاء هيئة القيادة الذين أصيبوا بإصابات قاتلة، و للركاب والمضيفين الـذين  
أصيبوا بإصابات قاتلة مع مراعاة الظروف الخاصة ، وذلك على يد خبيـر بعلـم األمـراض،    

ويجب أن تنجز هذه الفحـوص علـى وجـه    . ة في تحقيقات الحوادثويفضل أن يكون ذا خبر
  .السرعة وأن تكون مستفيضة

 
للطـاقم   طبـي  فحـص  إلجـراء  الترتيبات تعمل أن مالئما، ذلك كان كلمايجب على لجنة التحقيق  5-10-1

 فـي  خبرة ذا الطبيب هذا يكون أن ويفضل طبيب، به يقوم المعنيين، الطيران وموظفي والركاب
تـاريخ سـريان التعـديل    ( .السـرعة  وجـه  علـى  هذه الفحـوص  إجراء ويجب .الحوادث تحقيقات

  )م18/11/2010
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ويجب إعطاء عناية خاصة لألدلة , تعمل الهيئة على التنسيق بين المحقق المسؤول والسلطات القضائية 5-11

وريين لتأمين نجاح التحقيق مثل فحـص الضـحايا والتعـرف    التي تتطلب التسجيل والتحليل الف
  .عليهم وقراءات تسجيالت مسجالت الطيران

 
,  إذا تبين أو كان هناك شك أثناء سير التحقيق، في أن عمال من أعمال التدخل غير المشروع قد ٌأرتكب 5-12

  .اإلجراءات إلخطار سلطات أمن الطيرانفعلى المحقق المسؤول أن يبادر فوراً إلى اتخاذ 
  

 
عند القيام بالتحقيق في حادث أو واقعة ، يجب أال تتاح السجالت المذكورة أدناه ألغراض أخرى غير  5-13

أغراض التحقيق في الحادث أو الواقعة، ما لم تقرر السلطة المختصـة بـوزارة العـدل فـي     
هذه السجالت يتجاوز ما قد ينتج عن هذا اإلجراء من أثـر سـيئ   الجمهورية اليمنية أن افشاء 

  :محلي أو دولي على هذا التحقيق أو أية تحقيقات في المستقبل
 .كافة التصريحات التي تحصل عليها سلطات التحقيق من أشخاص خالل قيامها بالتحقيق )أ 

 .كافة االتصاالت بين األشخاص الذين كانوا متصلين بتشغيل الطائرة )ب 

 .ات طبية أو خاصة تتعلق باألشخاص المشتركين في الحادث أو الواقعةمعلوم )ج 

 .التسجيالت الصوتية لمقصورة القيادة ونسخ من هذه التسجيالت )د 

 .التسجيالت الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية والنصوص المكتوبة لهذه التسجيالت )ه 

تاريخ سـريان  (لتسجيالت؛ا هذه من مطبوعة نسخ أو جزء وأي القيادة مقصورة صور تسجيالت )و 
 .)م18/11/2010التعديل 

  .آراء تم اإلدالء بها في تحليل المعلومات بما في ذلك معلومات مسجل الطيران )ز 

يجب عدم إدراج هذه السجالت في التقرير النهائي أو مرفقاته إال إذا كان لها عالقة بتحليل الحادث  5-13-1
  .ت التي ليس لها عالقة بالتحليلويجب عدم افشاء أجزاء السجال. أو الواقعة 
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ومع ذلك ، . إذا توفرت أدلة هامة بعد إختتام التحقيق ، فعلى السلطة التي أجرت التحقيق أن تعيد فتحه 5-14

عندما تكون الهيئة هي التي أجرت التحقيق وليست هي التي بدأته ، فإن عليها أن تحصـل أوالً  
  .التي بدأت التحقيقعلى موافقة الدولة 

 إعـادة  في ينظر قد رسمي، بحث إجراء بعد مفقودة اعتبرت الحق وقت في طائرة على يعثر عندما -مالحظة 
 )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .التحقيق فتح

 
– 

ء على طلب الدولة القائمة بالتحقيق في حادث أو واقعة ، بتزويد هذه الدولـة بجميـع   تقوم الهيئة بنا  5-15
  .المعلومات ذات الصلة المتوفرة لديها

إن مسؤلية كل دولة، التي تم استخدام تسهيالتها أو خدماتها ، أو كان مقرراً عادة أن تستخدم من قبـل   5-16
معلومات ذات عالقة بالتحقيق، أن تقدم هـذه   طائرة قبل وقوع حادث أو واقعة ، ويكون لديها

  .المعلومات للدولة القائمة بالتحقيق
 

الواقعـة، علـى   /عندما تهبط طائرة وقع لها حادث أو واقعة خطيرة في دولة غير دولة وقوع الحادث 5-17
ة بـالتحقيق ، أن  الجمهورية اليمنية كدولة تسجيل أو كدولة مستثمر بناء على طلب الدولة القائم

تزود الدولة األخيرة بتسجيالت مسجالت الطيران، وإذا كان ضرورياً، بمسجالت الطيران ذات 
  .العالقة

 
إذا كانت الهيئة هي دولة التسجيل أو المستثمر، فعليها بناء على طلب من الدولة القائمة بالتحقيق ، أن  5-18

الئمة عن أية هيئة تكون أنشطتها قد أثرت في تشـغيل الطـائرة بصـورة    تقدم المعلومات الم
  .مباشرة أو غير مباشرة

 
سلطة قائمة بالتحقيق االستعانة بمنظمات أو مؤسسات من داخل الدولـة أو دول أخـرى ممـن    يحق للهيئة ك

  .يتمتعون بخبرة واسعة في مجال التحقيق
  
  

  الحقوق
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كون الهيئة هي القائمة في التحقيق فلها الحق كدولة التسجيل أو دولـة المسـتثمر أن تعـين    عندما ال ت 5-19
  .ممثالً معتمداً لالشتراك في التحقيق

تـدعو   أن بـالتحقيق  القائمة للدولة فينبغي معتمدا، ممثال المشغل دولة وال السجل دولة تعين ال عندما 5-19-1
 بـالتحقيق  القائمـة  الدولة في بها المعمول اإلجراءات مراعاة مع التحقيق، في لالشتراك المشغل

  )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل (
عندما ال تكون الهيئة هي القائمة في التحقيق فلها الحق كدولة التسجيل أو دولـة المسـتثمر أن تعـين     5-20

  .مستشاراً أو أكثر يقترحه المستثمر لمعاونة ممثلها المعتمد
 

كيلوجرامـاً   2250ندما تطلب الدولة القائمة بالتحقيق في حادثة لطائرة تزيد كتلتها القصـوى علـى   ع 5-21
اشتراك الهيئة كدولة التسجيل أو دولة المستثمر أو دولة التصميم أو دولة الصـنع، فللهيئـة أن   

  .تعين لها ممثالً معتمداً
 

 
كسلطة قائمة بالتحقيق أن تعين دولة التسجيل، أو المستثمرأوالمصنع، ممثالً معتمداً لهـا، و   تقبل الهيئة 5-22

  .لها الحق كذلك في تعيين مستشار واحد أو اكثر لمعاونة الممثل المعتمد في التحقيق
 إشـراف  يجب السماح للمستشارين المعاونين للممثلين  المعتمدين بالمساهمة في التحقيق ، تحـت  5-22-1

  .الممثلين المعتمدين، إلى الحد الضروري لتمكين الممثلين من جعل مساهمتهم مساهمة فعالة
 

يجب أن يعطي االشتراك في التحقيق حق االشتراك في جميع جوانب التحقيق، تحت  إشراف المحقـق   5-23
  -:المسؤول ، وبوجه خاص القيام بما يلي 

 .زيارة مكان الحادث )أ 

 .معاينة الحطام )ب 

 .خذ أقوال الشهود واقتراح موضوعات األسئلةأ )ج 

 .الحصول بشكل عام على جميع األدلة الخاصة بالحادث بأسرع ما يمكن )د 

 .تسلم نسخ من  كافة الوثائق ذات العالقة باألمر )ه 

 .االشتراك في قراءات المواد المسجلة )و 

االشتراك في أنشطة التحقيق التي تجري في غيـر مكـان الحـادث، مثـل أنشـطة فحـص        )ز 
 .زاء الطائرة وجلسات مناقشات األمور الفنية واإلختبارات وعمليات المحاكاةأج
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االشتراك في إجتماعـات سـير التحقيـق بمـا فـي ذلـك المـداوالت المتعلقـة بالتحليـل           )ح 
 .واإلستنتاجات واألسباب والتوصيات الخاصة بالسالمة

 .تقديم دفوع بالنسبة لمختلف عناصر التحقيق )ط 

 
  :ى الممثلين المعتمدين ومستشاريهم القيام بما يلي يجب عل 5-24

 .تزويد لجنة التحقيق بكافة المعلومات ذات الصلة المتوفرة لديهم )أ 

عدم إفشاء المعلومات عن سير التحقيق وإسـتنتاجاته بـدون موافقـة صـريحة مـن لجنـة        )ب 
 .التحقيق

 
 

تسمح الهيئة كدولة قائمة بالتحقيق للدولة التي لها مصلحة خاصة في حادثة ما، نظراً لحدوث وفيات أو  5-25
إصابات خطيرة بين مواطنيها، بأن تعين، بعد تقديم طلب لها بذلك، خبيراً له الحق في القيام بما 

  :يلي
 .زيارة مكان الحادث )أ 

ذات الصـلة، والتـي يجـب أن توافـق علـى إفشـائها أمـام         ى المعلومات الوقائعيةالحصول عل )ب 
 )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل (. الجمهور للدولة التي تقوم بالتحقيق

 .اإلشتراك في التعرف على الضحايا )ج 
 .المساعدة في أخذ أقوال الركاب الناجين من مواطني دولة الخبير )د 

 .تسلم نسخة من التقرير النهائي )ه 

لة من المسـاعدة أيضـاً مـن تحديـد هويـة الضـحايا، والمسـاعدة فـي مقابلـة          وهذا لن يمنع الدو
 )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .الناجئين من الحادث من تلك الدولة

 علـى  التحقيـق  من األولى السنة يجب لسلطة التحقيق بالهيئة التي تجري التحقيق أن تنشر  خالل 5-25-1

تاريخ سـريان  ( التحقيق هذا في المحرز التقدم إلى حينه في وتشير بتةالثا المعلومات الوقائعية األقل،
  )م18/11/2010التعديل 
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  التقرير اخلتامي –الفصل السادس 
ومـع  . للمنظمة الدولية للطيران المـدني  ) 13(نموذج التقرير النهائي الوارد في الملحق  إستخداميجب  6-1

  .عةذلك ، يمكن مالئمته لظروف الحادثة أو الواق
 

إلى مشروع تقرير أو أي جـزء منـه ، أو وثـائق تـم      الوصولتقوم الهيئه بتوزيع أو نشر أو إتاحة  6-2
الحصول عليها أثناء التحقيق في حادثة أو واقعة، وذلك بالموافقة الصريحة من  السلطة التـي  

أصدرت بالفعل مثل هذة التقارير أو أيـة   أجرت التحقيق ، ما لم تكن  تلك السلطة قد نشرت أو
  .الوثائق

 
 

مع دعوتها إلى الختامي إلى الدول التالية كسلطة قائمة بالتحقيق، تُرسل الهيئة نسخة من مشروع التقرير  6-3
  : اإلدالء بتعليقاتها الهامة والمدعمة حول التقرير بأقصى سرعة ممكنة

 .باشرت التحقيق الدولة التي )أ 

 .دولة التسجيل )ب 
 .دولة المستثمر  )ج 

 .دولة التصميم )د 

 .دولة الصنع )ه 

تـاريخ سـريان التعـديل    (. أي دولـة شـاركت فـي التحقيـق، بموجـب الفصـل الخـامس        )و 
 )م18/11/2010

الهيئة كسلطة قائمة بالتحقيق تعليقات في غضون ستين يوماً من إرسال كتاب اإلحالة ، فعليها إما  تسلمتوإذا 
بحيث يشمل جوهر التعليقات المتلقاة أو ، إذا كانـت الدولـة    الختاميتعدل مشروع التقرير أن 

وإذا لم تتلق الهيئـة أي  . التي قدمت التعليقات ترغب في ذلك، إضافة التعليقات كمرفق للتقرير 
اً تعليقات في غضون ستين يوماً من تاريخ كتاب اإلحالة األولى، فعليها نشر التقرير األخير وفق

تـاريخ سـريان التعـديل    ( .، إال إذا تم االتفاق بين الدول المعنية على تمديد هذه الفترة 4-6للفقرة 
  )م18/11/2010

   
  :للحادثة دون تأخير إلى الدول التالية  الختاميتقوم الهيئة بإرسال التقرير  6-4
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 .الدولة التي فتحت باب التحقيق )أ 

 .ولة التسجيلد )ب 

 .دولة المستثمر  )ج 

 .دولة التصميم )د 

 .دولة الصنع )ه 
 .أي دولة لحقت بمواطنيها إصابات مميتة أو إصابات خطيرة )و 

 .وأي دولة قدمت معلومات ذات صلة بالموضوع، أو تسهيالت هامة أوخبراء )ز 

 )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل (. أي دولة شاركت في التحقيق )ح 

  الختاميإصدار التقرير 
 بأقصـى  الجمهـور  على الختامي التقرير تنشر أن واقعة أو حادث تقوم الهيئة كسلطة قائمة بالتحقيق في 6-5

  )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( . أمكن إن ،شهراً عشر اثني وفي غضون سرعة
 أن بالتحقيق تقوم الهيئة كسلطة قائمة ،شهراً عشر اثني غضون في للجمهور التقرير إتاحة يمكن لم إذا 6-5-1

 التقـدم  تفاصيل يتضمن أن على الحادث، وقوع تاريخ في سنة كل الجمهور على مؤقتاً بياناً تنشر

  )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .السالمة بشأن أثيرت مسائل وأي التحقيق في المحرز
كتلة قصوى تزيد علـى   من قبل الهيئة عن حادثة أو واقعة لطائرة ذات الختاميإصدار التقرير  بعد 6-5-2

 .كيلوجرام، يتم إرسال نسخة من التقرير النهائي إلى منظمة الطيران المـدني الـدولي   5700
  )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل (

 
 إجـراءات  نفذت أن للسالمة توصية تصدر أخرى دولة أي أويجب على الهيئة كسلطة قائمة بالتحقيق  6-5-3

 .الصادرة السالمة لتوصية لتسجيل االستجابات
 تقـدم  لرصـد  إجراءات تنفذ أن للسالمة توصية تتلقىيجب على الهيئة كسلطة قائمة بالتحقيق عندما  6-5-4

 )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .السالمة بشأن التوصية لتلك استجابة المتخذة اإلجراءات

 غضون في المقترحة، الدولة تخطر أنة قائمة بالتحقيق عندما تتلقى توصيات السالمة تقوم الهيئة كسلط  6-6

 أو البحـث،  قيـد  هـي  التي أو المتخذة الوقائية بالتدابير اإلحالة، خطاب تاريخ من يوما تسعين

  )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .تدابير أي اتخاذ عدم إلى دعت التي باألسباب
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في أي مرحلة من مراحل التحقيق في حادثة أو واقعة ، على الهيئة  كسلطة قائمة بالتحقيق أن توصـي   6-7

السلطات المختصة، بما في ذلك السلطات المختصة في دول أخرى، باإلسراع في اتخاذ ما يلزم 
  .من تدابير وقائية تعد في رأيها ضرورية لتعزيز سالمة الطيران

م الهيئة كسلطة قائمة بالتحقيق في الحوادث أو الوقائع أن ترسل كل ما كان ذلك مالئماً أي توصيات تقو 6-8
متعلقة بالسالمة ناشئة عن تحقيقاتها إلى السلطات المختصة، بما في ذلك السلطات المختصة في 

تـاريخ  ( .دول أخرى، وإلى المنظمة الدولية إذا كان األمر متصالً بوثائق صادرة مـن المنظمـة  
  )م18/11/2010سريان التعديل 
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  إرسال تقارير نظام اإلبالغ عن بيانات احلوادث والوقائع –الفصل السابع 
 

2250 
الهيئـة   تقـوم كيلوجراماً ،   2250عندما تكون الطائرة التي تعرضت لحادث تزيد كتلتها القصوى على  7-1

  :بإرسال التقرير األولي إلى كل من 
 .دولة التسجيل )أ 

 .دولة المستثمر  )ب 
 .دولة التصميم  )ج 

 .دولة الصنع )د 

 .أي دولة قدمت معلومات ذات صلة باألمر ، أو قدمت تسهيالت هامة أو خبراء )ه 

 .ومنظمة الطيران المدني الدولي )و 

2250 
أعاله ، وعندما يتعلق األمر بصالحية الطـائرة   1-7إذ وقعت حادثة لطائرة ليست مشمولة بحكم الفقرة  7-2

أو بأي أمور تعتبر مهمة لدولة أخرى، تقوم الهيئة كسلطة قائمة بـالتحقيق بإرسـال التقريـر    
  :األولي إلى كل من

 .دولة التسجيل  )أ 

 .دولة المستثمر  )ب 

 .دولة التصميم  )ج 
 .دولة الصنع )د 

  .أي دولة قدمت معلومات ذات صلة باألمر ، أو قدمت تسهيالت هامة أو خبراء )ه 
  

 
  .يرسل التقرير األولي إلى الدول المعنية وإلى منظمة الطيران المدني الدولي باللغة العربية 7-3

 
يوماً من تـاريخ   30 يرسل التقرير األولي بالفاكسميل أو البريد اإللكتروني أو البريد الجوي في غضون 7-4

وعنـدما  . الحادثة ، ما لم يكن قد تم إرسال تقرير بيانات الحادثة أو الواقعة خالل هذه الفتـرة  
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يتعلق الموضوع مباشرة بأمور السالمة فيرسل التقرير األولي بمجرد توافر المعلومات وبأنسب 
  .وأسرع الطرق الممكنة

 
2250 

كيلوجرام تقوم الهيئة كسـلطة   2250عندما تكون  الطائرة المتعرضة لحادثة تزيد كتلتها القصوى على  7-5
قائمة بالتحقيق بإرسال تقرير بيانات إلى منظمة الطيران المدني الدولي في أسرع وقت ممكـن  

  .عملياً بعد التحقيق 
   

تقوم الهيئة كسلطة قائمة بالتحقيق فى حادثة أو واقعة ما بتزويد الدول األخرى ، بنـاء علـى طلبهـا،     7-6
  .بالمعلومات ذات الصلة عالوة على المعلومات الموجودة في تقرير بيانات الحادثة أو الواقعة

  
5700 

كيلوجرام ، فيجب أن تُرسل  5700التحقيق في واقعة لطائرة تزيد كتلتها القصوى على إذا قامت الهيئة ب 7-7
  .تقرير بيانات الواقعة إلى منظمة الطيران المدني الدولي بأقصى سرعة ممكنة بعد التحقيق
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  إجراءات منع وقوع احلوادث –الفصل الثامن 
  

وقوع الحوادث، وذلك بتحليل بيانـات الحـوادث    إن الهدف من هذه الشروط التفصيلية هو التشجيع على منع
تاريخ ( .الجوية للسالمة الدولة برنامج إطار في السالمة، والوقائع وبالتبادل الفوري للمعلومات عن

 )م18/11/2010سريان التعديل 
  

 
المعلومات عن أوجه القصور الفعلية تلتزم الهيئة بإنشاء نظاماً لإلبالغ اإللزامي عن الوقائع لتسهيل جمع  8-1

  .أو المحتملة في مجال السالمة الجوية
 تلتزم الهيئة بإنشاء  نظاما لإلبالغ الطوعى عن الوقائع لتسهيل جمع المعلومات عن أوجـه القصـور   8-2

خ تاري( .الوقائع عن اإللزامي اإلبالغ نظام يغطيها ال قد والتي السالمة مجال في المحتملة أو الفعلية
 )م18/11/2010سريان التعديل 

  .يجب أن يكون نظام اإلبالغ الطوعي عن الوقائع غير جزائي وأن يضمن الحماية لمصادر المعلومات 8-3
  

– 
 أوجـه  عن لمعلوماتل الفعال التحليل تلتزم الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات للحوادث والوقائع ، لتسهيل عملية 8-4

 نظمها من المستمدة تلك ذلك في بما فيها، والواردة السالمة مجال في المحتملة أو الفعلية القصور

 )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .الزمة وقائية إجراءات أي وتحديد الوقائع، عن باإلبالغ الخاصة

  
– 

الهيئة بإنشاء وتحليل المعلومات التي تتضمنها تقارير الحادث أو الواقعة وكـذا قاعـدة البيانـات،    تلتزم  8-5
  .للقطع باتخاذ إجراءات منع وقوع الحوادث الضرورية

  
 

ما بين جميع المنتفعـين  إن من مهمات الهيئة أن تشجع إنشاء شبكات لتبادل معلومات السالمة الجوية في 8-6
  .بنظام الطيران، وأن تسهل التبادل الحر للمعلومات عن ثغرات السالمة الفعلية والمحتملة
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فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح، تعتبر النسخة اإلنجليزية من أنظمة الطيران المدني وكـذلك    )2(مادة 
عن المنظمة الدوليـة للطيـران المـدني،     كافة مالحق االتفاقية الدولية للطيران المدني الصادرة

كما يجوز االستعانة بكافة التشريعات األوروبيـة واألمريكيـة   . جزءاً مفسراً ومكمالً لهذه اللوائح
والوثائق اإلرشادية الصادرة عنها، الستيفاء المتطلبات الالزمة لتأمين سالمة الطيـران، مـا لـم    

  .م1993لعام ) 12(يتعارض مع نصوص قانون الطيران المدني رقم
  

تعتبر هذه الالئحة استكماال لتشريعات الطيران المدني النافذة لتلبية المتطلبات الواجب اسـتيفائها    )3(مادة 
  . من قبل المتعاملين في مجال الطيران المدني وشركات النقل الجوي

   

  .جزء من هذه الالئحة) 20(إلى ) 1(تعتبر المالحق من   )4(مادة 
  

    بشأن اعتمـاد الئحـة تحقيـق حـوادث الطيـران     م 2009لعام) 32(ى القرار الوزاري رقميلغ  )5(مادة
  .)الجزء الثامن عشر(
  

  .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية  )6(مادة
  

  
 صدر بديوان عام الــوزارة

  هـ13/1/1432بتاريخ 
  م19/12/2010الموافق  

  
  خالــد ابــراهيم الــوزير    

  وزيــــــــر النقــــــــل
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  التصویبات    التعدیالت

تاریخ   الرقم
  التطبیق

تاریخ 
تاریخ   الرقم    أدخل بواسطة  اإلدخال

  اإلصدار
تاریخ 
  اإلدخال

أدخل 
  واسطةب
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  الفهرس
  الصفحة  المـــــوضــــوع

  1  تعاريف   –الفصل األول 
   7  مجال التطبيق –الفصل الثاني 
  8  عام   -الفصل الثالث 

  8  هدف التحقيق          
  8  حماية األدلة والتحفظ على الطائرة ورفعها        
  8  ت األجنبيةالتصرف فى حالة حوادث و وقائع الطائرا        
  8  رفع التحفظ على الطائرة        

  9  اإلبالغ  –الفصل الرابع 
  9  الحوادث أو الوقائع الخطيرة للطائرات األجنبية فى اقليم الجمهورية  
  9  إرسال اإلخطار  
  9  الشكل والمضمون   
  10  اللغة  
  10  معلومات إضافية  
  10  يمنية الواقعة خارج إقليم الجمهوريةالحوادث والوقائع الخطيرة للطائرات ال        
  10  الحوادث والوقائع الخطيرة للطائرات اليمنية الواقعة فى إقليم الجمهورية        

  12  التحقيق  –الفصل الخامس 
  12  .مسئولية فتح التحقيق وإجرائه  
  12  اليمن دولة وقوع الحادث -الحالة األولى        
  12  إقليم الجمهورية الحوادث أوالوقائع  خارج  
  12  اليمن دولة التسجيل أو دولة المستثمر -الحالة الثانية         
  13  اليمن الدولة األقرب إلى مكان الحدث -الحالة الثالثة        
  13  تنظيم التحقيق وإجرائه   

  

  13  .التعيين –المحقق المسؤول   
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  الصفحة  المـــــوضــــوع
  14  .وصوله إلى الحطام وسيطرته عليه –المحقق المسؤول   
  14  الحوادث والوقائع –مسجالت الطيران   
  14  فحوص التشريح  
  14  الفحوص الطبية  
  15  التنسيق مع السلطات القضائية  
  15  إخطار سلطات أمن الطيران  
  15  عدم إفشاء السجالت  
  16  إعادة فتح التحقيق  
  16  مسؤولية الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد   
  16  الحوادث والوقائععن  –معلومات   
  16  مسجالت الطيران  
  16  معلومات عن الهيئات المعنية   
  16  االشتراك في التحقيق  
  17  الحقوق  
  17  صالحيات الممثلين المعتمدين  
  17  المستشارون  
  17  االشتراك   
  18  االلتزامات  
  18  اشتراك الدول التي تكبدت وفيات أو إصابات خطيرة لمواطنيها   
  18  قوق واالستحقاقاتالح  

  19  التقرير الختامي   –الفصل السادس 
  19  الموافقة على إصدار المعلومات  
  19  مشروع التقرير النهائي  
  19  التشاور  
  19  الدول التي يرسل إليها التقرير الختامي   
  20  إصدار التقرير الختامي  
  20  :اإلجراءات المتخذة بشأن توصيات السالمة      

  21  وصيات المتعلقة بالسالمةالت  
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  الصفحة  المـــــوضــــوع
  22  إرسال تقارير نظام اإلبالغ عن بيانات الحوادث والوقائع –الفصل السابع 

  22  التقرير األولي  
  22  كيلو جراماً أو أقل  2250حوادث الطائرات التي تبلغ كتلتها   
  22  اللغة  
  22  اإلرسال  
  23  تقرير بيانات الحادثة أو الواقعة   
  23  كيلو جراماً 2250رات التي تزيد كتلتها حوادث الطائ  
  23  معلومات إضافية  
  23  كيلو جرام 5700وقائع الطائرات التي تزيد كتلتها على   

  24  إجراءات منع وقوع الحوادث –الفصل الثامن 

  24  نظم اإلبالغ عن الوقائع  
  24  .اإلجراءات الوقائية –نظم قواعد البيانات وتحليلها   
  24  إجراءات منع وقوع الحوادث –انات تحليل البي  
  24  تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة الجوية  

  26  سجل التعديالت والتصويبات) 1(ملحق رقم 
  27  الفهرس) 2(ملحق رقم 

 


