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 مقدمة تمهیدیة :
من الضروري تأمین درجة عالیة من األمان والسالمة في وسائط النقل العامة ، ویعتبر النقل السككي  •

من وسائل النقل التي تتمتع بخصائص متمیزة كالراحة واألمان في نقل الركاب وٕامكانیة نقل حجوم كبیرة 
في الخطوط ادث و حوقوع المنافسة ، إال أن بمختلف أنواعها إلى مسافات طویلة وبتكلفة و من البضائع 
، في وسائل النقل البري األخرى وٕان كان عددها أكثر نتائج وآثار سلبیة أكبر من الحوادث  الحدیدیة  له

أو قطار وعدد الضحایا فیها مع عدد ضحایا السیارات لو یتوضح ذلك عند مقارنة حصول حادث 
تلك الحوادث إضافة إلى الممتلكات العامة والخاصة نتیجة الباصات وكذلك األضرار المادیة للبضائع و 

أن وقوع الحوادث في الخطوط الحدیدیة یتسبب لفقدانها ثقة زبائنها المتعاملین معها إن كانوا ركابًا 
ه یتم التركیز بشكل كبیر یرتادون قطارات المسافرین أو ناقلي بضائع بواسطة القطارات لذلك فإن

  )مان سیر القطاراتأ(في العالم للمواضیع المتعلقة بـكافة شبكات الخطوط الحدیدیة  والمتابعة الدائمة في
اتخاذ كافة االحتیاطات واإلجراءات مـن خـالل األنظمـة هو  أمان سیر القطاراتالمقصود من مفهوم إن   •

)  تحقیـق رغبـات الزبـائن ( ركـاب ونـاقلي بضـائعوالتعلیمات الصادرة عن الخطـوط الحدیدیـة بشـكل یكفـل 
 على كامل شبكة الخطوط الحدیدیة ومستخدمیها والعاملین سالمة وأمان حركة القطارات مع ضمان 

تخـــذها الخطـــوط اإلجـــراءات الوقائیـــة التـــي تالهـــدف تحقیـــق ذلـــك  ؤدي إلـــىتعتبـــر مـــن أهـــم النقـــاط التـــي تـــ •
ع وأســباب تلــك دراســة أنــوا مــن خــاللالتــي یمكــن اســتنتاجها تالفــي وقــوع المخالفــات والحــوادث و الحدیدیــة ل
علـى شـبكة الخطـوط  القطـاراتأمان سـیر یعطي الصورة الكاملة والواضحة عن واقع إذ أن ذلك الحوادث 
 .الحدیدیة 

 م :اقسثالثة أإلى هذا البحث  تم تجزئة •
 ویتضمن :القسم األول : 

 .معلومات عامة عن الخطوط الحدیدیة السوریة  .١
 ف الحوادث في الخطوط الحدیدیة یتصنطرق  .٢
الســنوات الســابقة  فــيالحــوادث التــي وقعــت فــي المؤسســة العامــة للخطــوط الحدیدیــة الســوریة ائیات إحصــ .٣

حیـــث أنـــه فـــي األعـــوام التالیـــة انخفضـــت حجـــوم النقـــل وأعـــداد  ٢٠١٠لغایـــة عـــام  و ٢٠٠٥ألعـــوام مـــن 
الســوریة الخطــوط الحدیدیــة شــبكة توقــف حركــة القطــارات علــى معظــم محــاور النقــل فــي القطــارات بســبب 

 . تیجة الظروف الراهنةن
بحسب عالقتها مـع المؤسسة العامة للخطوط الحدیدیة السوریة وفقا لتصنیفها في تحلیل أسباب الحوادث  .٤

 الغیر ( داخلیة وخارجیة ) .
الحـــوادث المتعلقـــة بأمـــان الســـیر فـــي المؤسســـة العامـــة للخطـــوط الحدیدیـــة الســـوریة فـــي التحقیـــق أســـالیب  .٥

ــــة ) تــــاریخ  ١/  ٢٧٤٠قــــم ( بحســــب مــــا ورد فــــي التعلیمــــات ر  ــــة بـــــ : (  ١٩٩٩/  ١/  ٢٣معدل المتعلق

 ۲٥من  ۲الصفحة 
 



، والخطــــوات تعلیمــــات فــــي أصــــول إجــــراء التحقیقــــات فــــي جمیــــع الحــــوادث والمخالفــــات فــــي المؤسســــة ) 
 التنفیذیة المتعلقة بمعالجة الحوادث وفقا لما ورد في نظام الحركة المعتمد بالمؤسسة .

 ویتضمن :القسم الثاني : 
 امة عن الخطوط الحدیدیة السویدیة .معلومات ع .١
مفــاهیم عامــة عــن الحــوادث :حیــث تــم مــن خاللهــا تعریــف الحــادث بأنــه نتیجــة لمجموعــة مــن المخالفــات  .٢

اجتمعت لتؤدي إلى وقوع الحادث ، كما تم شرح عوامل أمان السـیر الممثلـة بالعامـل والتجهیـزات واإلدارة 
 وآلیة التفكیر الواجب اتباعها أثناء التحقیق في الحوادث . ، ومن ثم تم التطرق إلى كیفیة دراسة الحادث

 مجریات التحقیق في الحوادث حیث تم عرض اإلجراءات المتبعة للتحقیق في حادث ما . .٣
مبادئ عامة تتعلق بمجریات التحقیق والتي من خاللها تم التفصیل لكافة الخطوات التي ینصح باتباعهـا  .٤

 قع الحادث واالستماع للشهود على ذلك الحادث عند تقصي الحقائق والكشف على مو 
تقنیات ( طرق ) معالجة الحوادث حیث تم استعراض نوعین من تلك التقنیات والتي تعتبـر أكثـر شـیوعًا   .٥

 : تحلیل التغیرات وتحلیل عمل أمان السیر .
المقترحات و ادث تقاریر الحوادث والذي تم من خالله تحدید النقاط األساسیة الواجب لحظها في تقریر الح .٦

 الواجب اتباعها كنتیجة عن الحادث . والتوصیات
 

 من نتائج مستخلصة ومقترحات تفید في عملیة التحقیق في الحوادث . البحثویتضمن خالصة القسم الثالث : 

 ۲٥من  ۳الصفحة 
 



 لقسم األول ( الخطوط الحدیدیة السوریة ) ا
 

 معلومات عامة عن الخطوط الحدیدیة السوریة :أوًال : 
وهي عبارة عن خط مفرد لحركة القطارات كم خطوط رئیسیة  ١٧٠٠ ما یقارب كم منها ٢٥٠٠الشبكة  یبلغ طول

 .غیر مكهرب 
  تصنیف الحوادث :ًا : ثانی

 كالتالي :تلك الحوادث  منهبحسب المنظور الذي تدرس تصنف الحوادث في الخطوط الحدیدیة السوریة 
 : نوعین ها تكونحیث أنها وفقا لمكان وقوع حسب منطقة حدوثها : .١

 .الحدیدي بین المحطاتحوادث على الخط  - أ
 حوادث ضمن المحطات .  - ب

 وهي  حسب عالقتها مع الغیر : .٢
الجنوحات ( خروج القاطرات أو الشاحنات :  مرتبطة بأسباب تتعلق بعمل المؤسسةحوادث داخلیة  - أ

وكسر إشارات  فلق وكسر مفاتیح الخط الحدیدي في المحطات –عن مسارها على الخط الحدیدي ) 
 حوادث مختلفة –تصادم أدوات متحركة على الخط الحدیدي مع بعضها البعض  –الخط الحدیدي 

_ انقطاع حدیدي _ كسر خط غیر مرغوب تحركها بشكل انفالتها و  أيهروب شاحنات مثل  (
 )  ...إلخالواصل فیما بینها  جرالمخلب  التي تصل الشاحنات ببعضها أوابط و ر ال

وتشمل حوادث : بسبب حدوثها مباشرة عالقةوهي التي ال تكون للمؤسسة ة مع الغیر حوادث خارجی - ب
–أشخاص  –سیارات وآلیات عامة لخط الحدیدي ( ل ال تكون تبعیتها طرافالقطارات ألصدم 

 على الخط الحدیدي . أمام القطارات ) وكذلك الحوادث الناجمة عن وجود عوائق مختلفة  حیوانات
 :  حسب أسباب حدوثها .٣

تلك أن إلى اعتبار في معظم الحاالت في الحوادث تخلص التي تتم لتحقیقات التقاریر النهائیة لن إ
  :الحوادث هي نتیجة ألحد األسباب التالیة 

 حركة القطاراتللعمل و والتعلیمات الناظمة نظمة األمخالفة  - أ
 ال الصیانة الالزمة لها نتیجة قدمها أو عدم القیام بأعم حدیدیةخطوط للسیئة الحالة الفنیة ال - ب
 المحركة أو المتحركة( قاطرات أو شاحنات ) دوات في األفني خلل  - ت
 الحدیدي عوائق على الخط  - ث
 أسباب من الغیر - ج

 وتقسم إلى :  حسب األضرار الناجمة عنها : .٤

 ۲٥من  ٤الصفحة 
 



 حوادث الدرجة األولى : - أ
ادم القطارات وهي الحوادث الجسیمة التي تكون فیها األضرار كبیرة وممیزة ، مثل حوادث تص

وهروب القطارات والشاحنات ، والجنوحات الكبیرة واالنهیارات أو غیر ذلك من الحوادث التي 
تقع عادة نتیجة تسییر القطارات مما ینجم عنها خسائر في األرواح والممتلكات واآللیات والخط 

 واألدوات المحركة والمتحركة والتجهیزات كلها أو بعضها .
تقصیر الذي كان من شأنه أن ینتج عنه حادث أو أضرار كأنه حادث كامل ویعتبر الخطأ أو ال
 .ویحاسب المخطئون والمقصرون علیه  ولو لم یقع الحادث 

 حوادث الدرجة الثانیة :  - ب
وهي الحوادث العادیة التي تقع نتیجة اإلهمال وقلة االحتراز وتنتج عنها أضرار مادیة في 

 زات والخط دون أن تصل إلى حد اإلصابات باألشخاص .األدوات المحركة والمتحركة والتجهی
 مخالفات أمان السیر األخرى : - ت

وهي عبارة عن المخالفات الناجمة عن عدم التقید باألنظمة النافذة في المؤسسة والتي من شأنها 
 لو استمرت أو أهملت أن تؤثر على أمان سیر القطارات وتؤدي بالتالي إلى حوادث حقیقیة .

 
 . لیة سككیة ..الخ)آ –قاطرة منفردة  –بضائع  –تصنیف الحوادث بحسب القطارات(ركاب كما یمكن 

 
  إحصائیات الحوادث : لثًا :ثا

ولغایة  ٢٠٠٥ألعوام من لمن خالل دراسة أعداد الحوادث التي وقعت على شبكة الخطوط الحدیدیة السوریة 
تلف األنواع ، إال أن هذه الدراسة تبقى منقوصة حادثا من مخ ٣٥٢حادثا إلى  ٢٤٢نجد أنها تتراوح بین  ٢٠١٠

 -إذا لم تقارن بأعداد القطارات التي تم تسییرها خالل أعوام الدراسة ( في بعض الحاالت تتم مقارنتها بمؤشر
 وتعطي أیضا مدلوال مناسبا للدراسة ) وفیما یلي جدوال لحوادث المؤسسة یبین ذلك : –قطار/ كم 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ عام
 ٤٩٣٢٨ ٦١٠٤٢ ٦٢٧١٥ ٦٢٩٤٢ ٥٦٠٧٥ ٥٥٣٨٦ أعداد القطارات
 ٢٧٦ ٢٩٦ ٣٥٢ ٣١٨ ٢٥٤ ٢٤٢ عدد الحوادث

 ٥,٦ ٤,٨ ٥,٦ ٥,١ ٤,٥ ٤,٤ قطار ١٠٠٠النسبة المئویة لكل 
خالل داخلیة وخارجیة)  –حاصلة في المؤسسة من حیث أنواعها(حسب عالقتها مع الغیر تصنیف الحوادث ال تم

 ألعوام إلى المسمیات التالیة :تلك ا
مختلفة (هروب حوادث  –تصادم أدوات متحركة مع بعضها  –فلق وكسر مفاتیح وٕاشارات  –الجنوحات  .١

أو مخلب حدیدي كسر خط  –رشق حجارة  –وجود عوائق على الخط  –تشابك  –قطارات أو شاحنات 
وغیرها ) حیث تعتبر هذه ت دوالیب الشاحناتسطح  –أو حاجز ممر أو مصدم ...الخ لشاحنة جر 

 ۲٥من  ٥الصفحة 
 



الحوادث داخلیة ترتبط أسباب حدوثها بعمل المؤسسة ، وٕان عدد هذه الحوادث یشكل ما یعادل ثلثي 
 أعداد الحوادث التي تقع على الشبكة .

صدم حیوانات وهي في غالب األحیان تعتبر أسبابها  –دهس أشخاص  –صدم سیارات وآلیات عامة  .٢
ر وال عالقة للمؤسسة بأسباب حدوثها وتمثل الثلث من مجمل الحوادث التي خارجیة ألنها تقع مع الغی

 تقع على الشبكة 
 

  : تحلیل أسباب الحوادث : رابعاً 

 الجنوحات : .١

 
نتیجة األضرار الكبیرة التي تخلفها إن كان على األدوات المحركة  جدا هذا النوع من الحوادث خطیریعتبر 

الخط الحدیدي ، ومن المؤسف أنها تشكل نسبة كبیرة من أعداد على وكذلك  ( قاطرات أو شاحنات ) والمتحركة
الحوادث التي تقع أعداد مجمل  % من ٣٥ -٢٥بین بتها نستتراوح الحوادث التي تقع على الشبكة حیث أنها 

 یلي : على الشبكة أما األسباب التي أدت إلى وقوعها فیمكن إجمالها فیما
بســـبب قـــدمها وعـــدم إجـــراء الصـــیانة الدوریـــة  ألدوات المحركـــة والمتحركـــةبعض االوضـــع الفنـــي لـــ تـــردي  .١

 الالزمة لها  بالشكل المطلوب : 
علـى الخـط الحدیـدي  سقوط بعض األجزاء من األدوات المحركة والمتحركـةبسبب ن الجنوحات تحدث أحیث 

تكسـر أو تآكـل أجـزاء ( اهتـراء ) الـدوالیب بسـبب ) أو مثلـث لجـام _ القباقیـب _ كاسـحات (أثناء سـیر القطـار
م وكـذلك فـي حـاالت حصـول خلـل فـي أنظمـة اللجـوعدم االنتباه لذلك الخلل قبـل تسـییر القطـار لتلك األدوات 

باحتســاب متوســط عــدد حــاالت الجنــوح التــي وقعــت ، و وبالتــالي تجــاوز للســرعات المحــددة  للقطــار( المكــابح )
   . % من الجنوحات تعود لذلك ١٦نسبة  نجد أنبسبب الوضع الفني السيء لألدوات المحركة والمتحركة 

) ي حلب ومیدان أكبسبین محطتالشمالي القدیم  المحورالوضع الفني للخط الحدیدي (وخصوصًا  تردي .٢
 :  وانتهاء العمر االستثماري لها وللمفاتیح

الداخلة في العوارض المعدنیة والخشبیة أو  ) المفاتیح(  الخط الحدیدياهتراء في بنیة الخط ك عیوبإن أي 
القضبان تثبیت  والضعف في العلو اإلضافيأو  همنحنیاتأو الحدیدي وسعات الخط  في االختاللو مكوناته 

وتكسر جبائر الوصل بین القضبان  الحدیدیة التواء القضبانوكذلك (انزیاحها)  هازحفوبالتالي یدیة الحد
 .الحدیدیة ، تعتبر جمیعها من أسباب حدوث الجنوحات 

 . لوضع الفني السيء للخط الحدیديل تعودحوادث الجنوحات إجمالي عدد % من  ٣٨وقد بلغ ما نسبته  

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ عام
 ٢٧٦ ٢٩٦ ٣٥٢ ٣١٨ ٢٥٤ ٢٤٢ عدد الحوادث
 ٦٨ ٨٠ ٩٥ ١١١ ٨٢ ٨١ الجنوحات

 ٢٤,٦ ٢٧ ٢٧ ٣٤,٩ ٣٢,٣ ٣٣,٥ نسبتها المئویة

 ۲٥من  ٦الصفحة 
 



حیــث أنـه باحتســاب متوســط عـدد حــاالت الجنــوح التــي  :الســابقین معــَا  یناجتمــاع السـببنتیجــة   جنوحـات .٣
 إلــى نســبة فقــد وصــلت والخــط الحدیــدي وقعــت بســبب الوضــع الفنــي الســيء لــألدوات المحركــة والمتحركــة 

 . % من حوادث الجنوحات تعود لذلك ٥
 -( نظــام الحركــة  ةالعمــل والتعلیمــات المعتمــدة فــي المؤسســنتیجــة مخالفــة العناصــر ألنظمــة  الجنوحــات .٤

 :  نظام االستثمار الفني  )و  نظـام اإلشارات واالتصاالت -نظام السائقین ومعاونیهم 
عــدم تجهیــز المســارات للقطــارات بشــكل صــحیح _ تجــاوز الســرعة المحــددة  "إن بعــض هــذه المخالفــات مثــل 

تتسـبب  " لإلشـارات المانعـة _ تجـاوز القطـار ات فـي المحطـاتإجـراء أعمـال المنـاور حركة القطـارات أو أثناء 
 تلـك المخالفـاتحیث أنه باحتساب متوسط عدد حاالت الجنوح التـي وقعـت بسـبب ،  في وقوع حوادث الجنوح

 . % من حوادث الجنوحات ٢٥إلى نسبة  فهي تصل
 :مختلفة أخرى أسباب  .٥

 -ى خطــوط التفریــغ علــتــراكم مخلفــات التفریــغ  وهــي عوامــل كثیــرة عــدا األســباب التــي ورد ذكرهــا آنفــا مثــل "
 . "...الخوتخلخلها ..القطار انزیاح حمولة سوء التحمیل و  – على الخط الحدیديأتربة  وأ عوائقوجود 

 
 : ( اإلشارات )الخط الحدیدي فلق وكسر مفاتیح  .٢

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ عام
 ٢٧٦ ٢٩٦ ٣٥٢ ٣١٨ ٢٥٤ ٢٤٢ عدد الحوادث
فلق وكسر 

 مفاتیح واشارات
٢٨ ٥٢ ٣١ ٣٧ ٤٣ ٣٥ 

 ١٠ ١٧,٦ ٩ ١١,٦ ١٦,٩ ١٤,٥ نسبتها المئویة
 

 بما یلي :فیما یتعلق بمفاتیح الخط الحدیدي وتنحصر أسبابها 
   المتعلقة بالخط الحدیدي وجود أعطال في تجهیزات اإلشارات واالتصاالت  .١
 قاطراتلل في بعض المحطات ومستودع حلبالخط الحدیدي انتهاء العمر االستثماري لمفاتیح  .٢
 فـي المحطـات اتالمناور  أعمالتنفیذ ب المكلفةالعناصر بین المستخدمة للتواصل تعطل أجهزة الالسلكي   .٣

  ٠ مالتنسیق  فیما بینه ضعفو 
المسـارات لحركــة تجهیـز عنـد  العمـل والتعلیمـات المعتمـدة فـي المؤسسـةألنظمـة العناصـر العاملـة مخالفـة  .٤

 ارات بشكل غیر نظاميالمسالقطارات لتلك أو تجاوز القطارات 
 : یدخل ضمنها البند الرابع الوارد أعاله إضافة إلىفكسر اإلشارات أما فیما یتعلق بأسباب 

 ( القاطرات أو الشاحنات ) في األدوات المحركة والمتحركة أو خلل فني طارئ وجود أعطال  .٥

 ۲٥من  ۷الصفحة 
 



وبــروز  أنظمــة التحمیــل المعتمــدة فــيلقواعــد األساســیة فــي تحمیــل الشــاحنات ل العناصــر العاملــةمخالفــة  .٦
  أجزاء من الحمولة خارج الوسعة النظامیة .

 
 :تصادم أدوات محركة ومتحركة مع بعضها  .٣

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ عام
 ٢٧٦ ٢٩٦ ٣٥٢ ٣١٨ ٢٥٤ ٢٤٢ عدد الحوادث

 ٣ ٨ ٨ ١١ ٢٠ ٢٠ تصادم أدوات مع بعضها
 ١,١ ٢,٧ ٢,٣ ٣,٥ ٧,٩ ٨,٣ نسبتها المئویة

بالنســـبة إلـــى مجمـــوع الحـــوادث التـــي تقـــع علـــى الشـــبكة إال أن نتائجهـــا  ا النـــوع مـــن الحـــوادث قلیـــلهـــذإن عـــدد 
حیـث تعتبــر ( بــین المحطـات ) علـى الخـط الجـاري  وقوعهــاكارثیـة خاصـة عنـد واألضـرار الناجمـة عنهـا تعتبــر 

وتنحصـر أسـباب وقـوع ي من حوادث الدرجة األولى وتكون أضرارها كبیرة بالنسبة لألدوات وكذلك الخط الحدیـد
 تلك الحوادث فیما یلي : 

ترتیب وتجهیز شاحنات أثناء  العمل والتعلیمات المعتمدة في المؤسسةألنظمة العناصر العاملة مخالفة  .١
( وضع الشاحنات على خطوط محددة بانتظار  أثناء رأب الحموالت و) أالمناورات القطارات للترحیل ( 

  ٠تیجة عدم الدرایة الكافیة بخلو أو انشغال خطوط المحطات التفریغ أو السحب لمقصدها ) ن
بــــین الصــــحیح عــــدم التنســــیق  كــــذلكو للســــیر ( الحمــــراء ) المانعــــة الســــككیة تجــــاوز اإلشــــارات الضــــوئیة  .٢

 ٠ العمل أثناء تألیف مرتبات القطارات ( المناورات )العناصر المعنیة بتنفیذ خطة  
 الــتحكمظامیـة السـتقبال وترحیـل القطـارات فـي المحطـات ذات النالخطـوط الحدیدیـة عـدم تجهیـز مسـارات  .٣

 ٠لمفاتیح با المركزي
 

 :صدم سیارات وآلیات عامة  .٤

 
 كما یلي : دم هذه اآللیات مع القطارات اصتتتوزع أماكن 

 % من حوادث الصدم  ١٤وتمثل ما نسبته  على ممرات نظامیة محروسةصدم القطارات آللیات حوادث  .١

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ عام
 ٢٧٦ ٢٩٦ ٣٥٢ ٣١٨ ٢٥٤ ٢٤٢ عدد الحوادث
صدم سیارات 
 وآلیات عامة

٤٧ ٥٢ ٥١ ٦٢ ٤٦ ٥٥ 

 ١٧ ١٧,٦ ١٤,٥ ١٩,٥ ١٨ ٢٢,٧ نسبتها المئویة

 ۲٥من  ۸الصفحة 
 



وتمثــل النســبة األكبــر مــن حــاالت علــى ممــرات نظامیــة غیــر محروســة  صــدم القطــارات آللیــاتحــوادث  .٢
لصدم ، األمر الـذي یسـتوجب إعـادة النظـر بشـكل دوري بتلـك % من حوادث ا ٤٠الصدم فهي تزید عن 

 الممرات إلعادة تقییمها وحراستها إذا اقتضت المستجدات ذلك .
% مـن حـاالت  ١٩، وهـي تشـكل مـا نسـبته فـي حـرم المحطـات والمرافـئ صدم القطـارات آللیـات حوادث  .٣

 الصدم ویمثل العدد األكبر من تلك الحاالت في المرافئ .
نتیجة اجتیـاز اآللیـات لتلـك  مختلفة من الخط الجاريكیلو متریة في نقاط القطارات آللیات  صدمحوادث  .٤

% مــن  ٢٦النقــاط بشــكل مخــالف وعــدم اللجــوء إلــى الممــرات النظامیــة ، وهــذه الحــاالت تمثــل مــا نســبته 
 حاالت الصدم .

 فیما یلي  :صدم القطارات للسیارات واآللیات وتكمن أسباب وقوع حوادث      
فـي كیفیـة التعامـل مـع الخـط الحدیـدي ومخـالفتهم السـیارات واآللیـات العامـة قلة الوعي لدى سـائقي  .١

  اجتیازهم للممرات السطحیةإلشارات والشاخصات المروریة الخاصة بالقطارات عند ل
 ازدیاد كثافة السیر في بعض الممرات السطحیة وعدم وجود حراسة لها . .٢
  هااإلشارات الطرقیة قبل قلةیر كبیرة ورؤیة ضعیفة و وجود ممرات سطحیة ذات كثافة س .٣
ســوء حالــة الطریــق قبــل الممــرات الســطحیة وعــدم وجــود مطبــات فــي بعضــها وســوء حالــة بالطــات  .٤

 الممرات السطحیة
 ٠نظامیة  ر ممرات غیخالل من للخط الحدیدي عبور السیارات واآللیات العامة  .٥
عــدم راكــز التحمیــل وبشــكل خــاص فــي المرافــئ و تــداخل حركــة القطــارات مــع حركــة الســیارات فــي م .٦

 ضبط حركة اآللیات التي تعمل في حرم المرفأ 
موضـوع الممـرات السـطحیة وتقاطعـات الخـط الحدیـدي مـع الطـرق البریـة مـن المواضـیع الهامـة التـي تولیهـا یعتبر 

اب هـذا االهتمـام هـو ، ولعـل أهـم أسـبكافة شبكات الخطوط الحدیدیة فـي العـالم اهتمامـا خاصـا ودراسـات موسـعة 
 دراسـة یتطلـب هـذا الموضـوع لـذلك فـإن الممـرات ،تلـك وجود ضحایا بشریة وٕاصابات كبیرة نتیجـة الحـوادث علـى 

 . البحثعن هذه ة مستقل موسعة

 
 
 
 

 ۲٥من  ۹الصفحة 
 



 :أشخاص  صدم .٥

 
 وقوع تلك الحوادث فیما یلي  : وتكمن أسباب

 .عبور األشخاص من أماكن ونقاط غیر النظامیة من الخط وعدم انتباههم إلى قدوم القطارات  .١
  عدم وجود سیاج في مداخل المدن وضمن التجمعات السكنیة .٢
  ٠( ضمن حرم الخط الحدیدي ) األوالد عب لو التلهي  -عدم االنتباه  -الوعي  قلة  .٣
 مخالفة نظام الضابطة   .٤

                  
 :صدم حیوانات  .٦

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ عام
 ٢٧٦ ٢٩٦ ٣٥٢ ٣١٨ ٢٥٤ ٢٤٢ عدد الحوادث
 ٢٢ ١٤ ٣٣ ١٧ ٧ ٧ صدم حیوانات
 ٨ ٤,٧ ٩,٤ ٥,٣ ٢,٨ ٢,٣ نسبتها المئویة

ورعــي األغنـام والحیوانــات علـى أنظمــة المؤسسـة ونظـام ضــابطة الخطـوط الحدیدیـة  ي التجـاوزفــ تكمـن أسـبابهو 
 .الحدیدي  ضمن حرم الخط

 :حوادث مختلفة  .٧
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ عام

 ٢٧٦ ٢٩٦ ٣٥٢ ٣١٨ ٢٥٤ ٢٤٢ عدد الحوادث
 ٨٧ ٦٣ ١٠١ ٥٤ ٣١ ٢٧ ةمختلفحوادث 

 ٣١,٥ ٢١,٣ ٢٨,٧ ١٧ ١٢,٤ ١١ نسبتها المئویة
وجــود عوائــق علــى  –شــاحنات تشــابك  –ویتضــمن بنــد المختلــف مــن الحــوادث ( هــروب قطــارات أو شــاحنات 

 –أو مخلـب جـر أو حـاجز ممـر أو مصـدمحدیـدي كسـر خـط  –علـى القطـارات رشـق حجـارة  –الحدیـدي الخط 
دد الحـوادث انفصـال الـرابط اآللـي للقـاطرة أو الصـهاریج وغیرهـا ) ویالحـظ ارتفـاع عـ –دوالیب شـاحنات تسطح 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ عام
 ٢٧٦ ٢٩٦ ٣٥٢ ٣١٨ ٢٥٤ ٢٤٢ عدد الحوادث
 ٢١ ٢٧ ٣٣ ٢٦ ٢٥ ١٧ دهس أشخاص
 ٧,٦ ٩ ٩,٤ ٨,٢ ٩,٨ ٧ نسبتها المئویة

 ۲٥من  ۱۰الصفحة 
 



األول : التأكید من المؤسسـة علـى العناصـر العاملـة بضـرورة توثیـق كافـة  ویعود ذلك لسببینضمن هذا البند ، 
الحاالت التي تقع فیها هذه الحوادث وٕان كانت أضرارها أو نتائجها لیس لها انعكاس أو تأثیر سلبي كبیر علـى 

أن صــال الــرابط بــین الشــاحنات ) ، والســبب الثــاني هــو حركــة القطــارات ( مثــل تســطح دوالیــب الشــاحنات أو انف
تقصـیر العناصـر لـدى تحدیـد  المؤسسة ساهمت فـي رفـع الـوعي لـدى العناصـر ولـم تعمـد إلـى القـاء اللـوم علـى 

مــــن قبــــل العناصــــر المعنیــــة  ااإلعــــالم عنهــــوبالتــــالي زادت حــــاالت أســــباب تلــــك الحــــوادث فــــي كافــــة الحــــاالت 
 لمحاسبة .من ا وفخاجمة عن الانخفضت حاالت التعتیم النو 

عــدا حــاالت الهــروب للشــاحنات أو القطــارات إن هــذا النــوع مــن الحــوادث لــیس لــه أثــر كبیــر علــى أمــان ســیر 
أو تحــرك الشــاحنات تلقائیــا ضــمن المحطــة بــدون  ( فقــدان األلجمــة وعــدم الــتمكن مــن ایقــاف القطــار، القطــارات

إلى كوارث كبیرة في بعض الحاالت ، علما بأن هـذه الحـاالت قـد قاطرة نتیجة لعوامل مختلفة ) والتي قد تؤدي 
حــاالت هــروب فــي عــام  ٦، و  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥حالــة هــروب فــي كــل مــن أعــوام  ٢بلغــت تعــدادها 

حـــوادث  وتكمـــن أســـباب،  ٢٠١٠حـــاالت هـــروب فـــي عـــام  ٣، و  ٢٠٠٩حالـــة هـــروب عـــام  ١٢، و  ٢٠٠٨
الخ ) لألنظمة المرعیة والتعلیمات المتعلقة ٠٠رئیس مناورة  –سائق  –في مخالفة العناصر ( مفتاحي  الهروب

غیر المقصود فـي شـد األلجمـة الیدویـة للقطـارات أثنـاء تعطلهـا علـى الخـط الجـاري أو  برأب الحموالت وتهاونهم
ة ، أما حاالت هروب القطارات فتكون ناتجة عن خلل في ألجمالشاحنات أثناء المناورات والرأب في المحطات 

 القاطرة أو دارة اللجام لمرتبات ذلك القطار .
 :  الحوادثفي التحقیق أسالیب   : خامساً 

قســـم الحـــوادث المتعلقـــة بحركـــة القطـــارات فـــي المؤسســـة العامـــة للخطـــوط الحدیدیـــة الســـوریة بحســـب األضـــرار ت
خالفـات أمـان و منیـة حـوادث الدرجـة الثاو حوادث الدرجـة األولـى ( إلى :وأسلوب التحقیق فیها الناجمة عنها 
والجهـة التـي سـتقوم بإجرائـه وذلـك التحقیـق تحدید خطوات ومراحـل  حیث یتم تبعًا لنوع الحادث) السیر األخرى 

المتعلقــة بـــ : ( تعلیمــات فــي  ١٩٩٩/  ١/  ٢٣معدلــة ) تــاریخ  ١/  ٢٧٤٠التعلیمــات رقــم ( وفقــا لمــا ورد فــي 
الواجــب  مراحــل العمــلحیــث ورد فیهــا الفــات فــي المؤسســة ) أصــول إجــراء التحقیقــات فــي جمیــع الحــوادث والمخ

اتباعهــــا مــــن قبــــل المعنیــــین منــــذ لحظــــة وقــــوع الحــــادث ولغایــــة إعــــداد التقریــــر النهــــائي عــــن الحــــادث وأســــبابه 
المتسببین بوقوعه بما في ذلك األعمال المطلوبة إلزالة األضرار الناجمـة عنـه فـي الخـط  ات للعناصروالمسؤولی
 .نوع الحادث واألضرار الناجمة عنه ف تلك المراحل بحسب تختلو الحدیدي 

وقد تم تعدیل بعض تلك المراحل بعد إحداث مدیریـة التفتـیش الفنـي فـي المؤسسـة إال أن ذلـك التعـدیل أدى إلـى 
تغییـــر فـــي تبعیـــة العناصـــر التـــي تقـــوم بتلـــك اإلجـــراءات دون أن یـــؤدي ذلـــك إلـــى أي إلغـــاء لتلـــك التعلیمـــات أو 

ت علیـه المـواد نصبعد حدوثها بحسب ما الخطوات التنفیذیة وتتم بشكل عام معالجة الحوادث واتخاذ ،  غییرهات
والـذي  ( الحوادث غیر العادیـة )المعتمد في المؤسسـة  نظام الحركةالفصل السادس والعشرون من  الواردة في 

 - لحــوادث فــي مكــان وقوعهــاالكشــف علــى ا -غیــر العادیــة ادث و الحبــاإلعــالم ( ضــمن العنــاوین التالیــة : یت

 ۲٥من  ۱۱الصفحة 
 



ضـافة باإل ) تنظیم تقریر التحقیق في الحوادث - ادثو إجراء التحقیق في الح - ادثو تقریر الكشف على الح
 ( اإلجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث حرائق ) تتعلق بالحرائق بعنوان إلى مادة 

 ۲٥من  ۱۲الصفحة 
 



 القسم الثاني ( الخطوط الحدیدیة السوید یة ) 
فقد تم التوسع  هاات شبكات الخطوط الحدیدیة المتقدمة في مجال معالجة الحوادث التي تقع فیلالستفادة من خبر 

لدى "  أسالیب التحقیق في الحوادث وطرق إعداد التقاریر النهائیة المتعلقة بها" ضمن هذا القسم من البحث في 
 قد الوأنواع تلك الحوادث التي  الخطوط الحدیدیة السویدیة دون الخوض في اإلحصائیات المتعلقة بأعدادشبكة 

، كما أنه لمقارنة تلك اإلحصائیات فیتحتم أن تكون لعدة تعطي الفائدة المرجوة من هذا البحث تهم القارئ ولن 
 شبكات للخطوط الحدیدیة مما یطیل البحث ویخرجه عن الهدف المنشود منه .  

 معلومات عامة عن الخطوط الحدیدیة السویدیة :
 كم خطوط رئیسیة . ٦٣٠٦كم منها  ١٠٠٢١شبكة یبلغ طول ال

كم ، الخطوط المزودة  ٦٢٤٠كم ، الخطوط الملحومة  ٧٣٠٠كم ، الخطوط المكهربة  ١٣٠٠الخط المزدوج 
كم ، الخطوط المزودة بالحمایة اآللیة للقطارات ( آ تي سي )  ٤٩٥٠بنظام التحكم المركزي ( سي تي سي ) 

 كم . ٣١٨٣م ، طول الجسور ك ٣٠٠٠كم ، الكبل الضوئي  ٦٢٧٠
 

 مفاهیم عامة حول الحوادث :  - ١
 التعریف : -١ -١

التجهیـزات ( المعـدات ) أو و األجهـزة أو إن الخطأ أو الفشل في التصرف أو ردة الفعل من قبل العناصر  •
ـــــؤدي إلـــــى معظـــــم الحـــــوادث ، و  ـــــة المحیطـــــة ت ـــــق فـــــي الحـــــوادث هـــــو تحدیـــــد ٕان البیئ  الغایـــــة مـــــن التحقی

 ) حصل هذا الخطأ .ماذا ؟ كیف ول( 
باســتخدام المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن خــالل التحقیقــات یمكــن تالفــي وقــوع حــوادث مشــابهة أو حتــى  •

 حوادث أخرى قد تكون ذات نتائج كارثیة .
عند إجراء عملیات التحقیق في الحوادث یجب التصرف على أنه یتم هـذا التحقیـق للوصـول إلـى أسـالیب  •

ولیس الغایة األساسیة هو البحث عن المسؤول عن الحادث لمحاسبته وادث شبیهة الوقایة من وقوع ح
 ووضع اللوم علیه .

إن الحوادث هي جزء من مجموعة كبیرة من األحـداث ( المخالفـات ) التـي أدت بالنتیجـة بشـكل سـلبي  •
ــخ ) ،  ــاورة ....ال ــل ، إجــراء من ــة نق ــة ( عملی ــة إنجــاز المهمــة المطلوب ــى عــدم إمكانی لتــالي فــإن وباإل

ألحـداث هـي مسـببات الحوادث عادة أمر معقد  فقـد تكـون نتیجـة لعشـرة أحـداث أو أكثـر بحیـث أن هـذه ا
 ، وٕان تحلیل تفاصیل الحادث تكشف عن ثالث مستویات لتلك المسببات :الحادث 

الصـــادرة عـــن اإلدارة ،  المتعلقـــة بأمـــان الســـیرأســـباب رئیســـیة : التعلیمـــات واألنظمـــة والقـــرارات  .١
 افة إلى العوامل البشریة والبیئیة المحیطة .إض

 أسباب غیر مباشرة : إما إجراء غیر آمن من قبل العنصر أو حالة غیر آمنة لوسائل العمل . .٢
 أسباب مباشرة : استخدام غیر منظم للطاقة ( القاطرة )  و/ أو مادة خطرة . .٣

 

 ۲٥من  ۱۳الصفحة 
 



 عوامل تحقیق أمان السیر :   - ٢ – ١
دوره في منظومة العمل( المؤسسة ) لتحقیق أمان عنصر م ألمان السیر بأنه لكل یجب أن یكون المنظور العا

 سیر القطارات : 
 فالعامل علیه العمل في هذه المنظومة لتحقیق أمان السیر . •
 والتجهیزات المستخدمة في المنظومة یجب أن تكفل أمان السیر . •
أیضًا في تحقیق أمان السیر من خالل واإلدارة التي یتبع لها كل من العامل والتجهیزات لها دور  •

 التعلیمات واألنظمة والقرارات الصادرة عن تلك اإلدارة بحیث تكفل تحقیق أمان السیر .
 كیفیة دراسة الحادث :   - ٣ – ١

 أثناء دراسة الحادث یجب اإلجابة على ثالثة أسئلة هامة :  أوًال )
 ما الذي حصل ؟  .١
 لماذا حصل ؟ .٢
 لتالفي حصوله مرة ثانیة ؟ ما الذي یجب أن نفعله .٣

، إذ أنــه هنــاك دائمــًا ســببًا غیــر ظــاهر یجــب ً◌ " لمــاذا ؟" أثنــاء عملیــة التحقیــق یجــب أن نســأل دائمــاثانیــًا ) 
اكتشافه ، ومن خالل تحدید األسـباب غیـر المباشـرة ومعالجتهـا بالطریقـة المناسـبة یمكـن التوصـل إلـى تحسـن 

  .طویل األمد في أمان السیر بشكل عام 
( العامــل التــي تتكــون مــن ومــن الضــروري أن ال یغیــب عــن أذهاننــا االرتبــاط الوثیــق بــین عوامــل أمــان الســیر 

 ( إن اإلدارة هي المسؤولة عن أمان السیر بشكل عام ) .والتجهیزات واإلدارة ) وبمقولة أخرى : 

  تقع الحوادث نتیجة لألسباب التالیة :ثالثًا ) لماذا تقع الحوادث ؟      
 زامن مجموعة من األخطاء و األحداث غیر المرغوبة .ت -
 تزامن مجموعة من نقاط الضعف والظروف األخرى . -
 عیوب في التفاعل بین عوامل أمان السیر ( العامل والتجهیزات واإلدارة ) . -
 اختراق لحواجز ( قواعد وتعلیمات ) أمان السیر . -

 ؟؟؟ لماذاإن السؤال األهم الذي یجب طرحه هو : 
 ؟؟؟ لماذاوالسؤال الثاني المهم الذي یجب طرحه : 

 وهكذا ... أي أنه بالرد على سلسلة من هذه التساؤالت نصل إلى السبب الجوهري للحادث 
تم تسییر  لماذاجنوح شاحنة وكان السبب هو سوء الحالة الفنیة لتلك الشاحنة یتم التساؤل  فمثًال في حال

لم یتم إجـراء الصـیانة الالزمـة لتلـك الشـاحنة ؟ وفـي حـال كـان  لماذاو الشاحنة قبل التأكد من جاهزیتها ؟
هــل هــو نتیجــة عــدم تــوفر الكــادر ؟ هــذا التقصـیر لمــاذاـالـرد التقصــیر مــن الجهــة المعنیــة بالصــیانة مـثًال فــ

الكافي أم ضـغط العمـل أم عـدم تـوفر القطـع أم اإلهمـال  فـإن كـان الـرد هـو اإلهمـال یـأتي السـؤال التـالي 

 ۲٥من  ۱٤الصفحة 
 



وقـــع اإلهمـــال ؟ هــل هـــو نتیجــة عـــدم تـــوفر آلیــة عمـــل لــدى هـــذا المركـــز أم نتیجــة الجهـــل بطریقـــة  لمــاذا
 الصیانة أم عدم توفر جهة لتدقیق نتاج عمل هذا المركز ......الخ 

العناصــر ترغــب بالقیــام بعملهــا بشــكل صــحیح ، ولكــن نتــاج هــذا العمــل هــو الــذي  یجــب أن نعــي بــأنرابعــًا ) 
 اإلجــراء المتخــذ كــان جیــدًا أو خــاطئ ، مــع األخــذ بعــین االعتبــار أن مــا یبــدو یحــدد مــا إذا كــان ذلــك 

 ( عمًال صحیحًا ) في لحظة إنجازه ، یمكن أن یكون فعلیًا كمحصلة نهائیة ( عمًال خاطئًا ) .
 مثال إن قلة تشحیم اآللة ( بقصد التوفیر ) عمل جید ولكنه بالمحصلة یؤثر على عمل هذه اآللة .

ن الخطأ البشري هو المؤشر الذي یعطي مدلوًال على خلل أساسي في أنظمة المؤسسة ، حیث إًا ) خامس
یفسر هذا الخطأ على  أن التجهیزات المستخدمة في أمان السیر واإلدارة المعنیة ال یفیان بالغرض لیكون 

 أداء العناصر ضمن قواعد أمان السیر .
ال أن أي شـــخص آخـــر تـــم وضـــعه ضـــمن ظـــروف : هـــل مـــن المحتمـــل فـــي حـــ والســـؤال التـــالي یوضـــح ذلـــك

 إذا كان الجواب باإلیجاب فهذا یعني أن الخلل في أنظمة المؤسسة .مشابهة سوف یقوم بنفس الخطأ ؟؟؟؟ 
 
 مجریات التحقیق في الحوادث : – ٢

مــة  إن اإلجــراءات العملیــة المتبعــة للتحقیــق فــي حــادث مــا تتعلــق بنوعیــة ونتــائج هــذا الحــادث ، ولكــن كقاعــدة عا
 لیكون مسؤوًال عن مجریات التحقیق ، والذي بدوره یقوم بـ : شخصًا معیناً تحدد اإلدارة 

 تعریف مجال التحقیق ( نطاق عملیة التحقیق ) . .١
 اختیار المحققون بحیث یكلف كل منهم بمهمة محددة ( ویفضل أن یحرر ذلك كتابیًا ) . .٢
  تقدیم ملخص تمهیدي لفریق التحقیق یتضمن : .٣

 حادث مع األضرار التقدیریة .وصف لل -
 الحالة الطبیعیة للتشغیل ( آلیة العمل االعتیادي )  . -
 خریطة ( محلیة وعامة ) . -
 موقع الحادث . -
 قائمة بالشهود . -
 األحداث التي سبقت الحادث . -

 زیارة موقع الحادث للحصول على آخر المستجدات . .٤
بقائـه یسـبب ضـررًا ، ویعمـل یكـن شـيء مـا لـم تفتیش موقع الحـادث بحیـث ال یقـوم بـإتالف أو تغییـر أي  .٥

 على إعداد مخططات وصور عن الحادث ، ووضع عالمات بحذر وتسجیل المالحظات الدقیقة .
) و كل من شهد الحادث وكذلك  مسؤوًال عن حدوثهاالستماع إلى كل من هو قد یكون معني بالحادث (  .٦

موقـع الحـادث بعـد حدوثـه بوقـت قصـیر ،  كل من كان موجودًا قبل الحادث ، وكذلك كل من حضر إلـى

 ۲٥من  ۱٥الصفحة 
 



ویـتم االحتفــاظ بمـدونات دقیقــة عــن تلـك اللقــاءات بـل یفضــل أن تســجل علـى جهــاز تسـجیل إذا كــان ذلــك 
 ممكنًا ومسموحًا .

 تحدید النقاط التالیة : .٧
 ما هو الشيء غیر االعتیادي الذي كان قبل الحادث ؟ -
 أین حصل هذا الشيء ( الشذوذ ) غیر االعتیادي ؟  -
 متى تم مالحظة ذلك ألول مرة ؟  -
 كیف حدث ذلك ؟ -

 وتعرف هذه الطریقة بتحلیل التغیرات وسیرد شرحها الحقًا في هذا البحث .
، وتكــرار أي مــن الخطــوات الســابقة  عتحلیــل المعلومــات التــي تــم الحصــول علیهــا مــن خــالل البنــد الســاب .٨

 إذا كان هناك حاجة لذلك . في ذلك البندالواردة 
 نقاط التالیة :تحدید ال .٩

 لماذا وقع الحادث ؟ -
 ، رئیسیة )  غیر مباشرة ، یقوم بتصمیم سلسلة مشابهة من األحداث واألسباب المحتملة( مباشرة -
 یقوم بتصمیم سلسلة من األحداث األخرى المحتملة . -

 التدقیق في كل سلسلة من األحداث بالمقارنة مع المعطیات المحددة في البند السابع . .١٠
 لة األحداث األقرب إلى الحادث واألسباب األكثر احتماًال لوقوعها .إقرار سلس .١١
 تلخیص ما تم التوصل إلیه نتیجة التحقیق . .١٢
تجهیــز خالصــة التقریــر عــن الحــادث متضــمنًا التوصــیات لتالفــي تكــرار حصــول حــادث مثیــل وتقــدیمها  .١٣

 للجهة المعنیة .
عًا في آن واحد ( بالتوازي ) أثناء عملیة التحقیق فـي تتم عملیة التقصي وتحلیل المعلومات وتحضیر التقریر جمی

 .  الحادث ولیس وفقًا لتسلسل زمني كما هو وارد في البنود المذكورة 
 

  مبادئ عامة تتعلق بمجریات التحقیق : - ٣
 عند تقصي الحقائق : - ١ – ٣

 أثناء عملیة التحقیق . عدة مصادرتجمیع األدلة من  •
 المالحظة .من خالل الشهود والتقاریر وكذلك من خالل  یتم الحصول على المعلومات •
 ممكنة بعد الحادث . بأقرب فرصةاالستماع إلى الشهود  •
 أن تحصل علیه أیة تغییرات . قبلتفتیش موقع الحادث  •
 لموقع الحادث . مخططاتوٕاعداد  الصورالتقاط  •
 كافة المعلومات التي لها صلة بالحادث على الخرائط . تثبیت •
 من كافة التقاریر . نسخلى الحصول ع •

 ۲٥من  ۱٦الصفحة 
 



 التي تتضمن إجراءات التشغیل االعتیادیة . الوثائقالحصول على  •
 بیانات الحركة ( الوتیرة ) . •
 بشكل خاص . مفیدةخطط الصیانة واإلصالح وتقاریر الصعوبات والحاالت الشاذة  •
 دفتر خاص .االحتفاظ بمالحظات دقیقة وكاملة في  •
 الحادث . تلتالحادث والحالة التي  وتسلسلدث الحا سبقتتدوین الحالة التي  •
( القــاطرة ) والمــواد  دوات والتجهیــزات ، ومصــدر الطاقــةالمعنیــین بالحــادث والشــهود ، واأل موقــعتوثیــق  •

 المتضررة .
 عند الكشف على موقع الحادث : – ٢ – ٣
نقاذ ...الخ ) ( الشرطة ، عناصر اإلحادث یجب البحث عن الشخص المسؤولفور الوصول إلى موقع ال •

 والمحققون اآلخرون في موقع الحادث ، ویجب أن تمتلك التصریح بالسماح للدخول إلى مكان الحادث 
 انتبه إلى المخاطر التي قد تهدد سالمتك . •
 ضع خطة مناسبة لتغطیة ( اكتشاف ) كامل موقع الحادث . •
 علیك بالمسیر على مسارات الخط الحدیدي ضمن الموقع . •
 مسافة بعیدة من موقع الحادث الفعلي ( یمكن إیجاد ما یفید بالحادث ) . یجب البدء من •
 یلي : یجب دراسة ما •

 كل ما یدل عن مخالفات ( عالمة ، تزحلق ...الخ ) . -
 ال تقم بإتالف األدلة أثناء جولتك . -
 الدخان ...الخ ) . –البخار  –الطقس ، أشعة الشمس ، البیئة ( الضجیج  -
 رض ، البراغي ، الوصالت ، البحص ، المفاتیح ، التقاطعات .الخط الحدیدي ، العوا -
 اإلشارات ، المسارات ، الرؤیا ، النظافة. -

 بالنسبة لمرتبات القطار یجب دراسة : •
 ترتیبات القطار ( أرقام الشاحنات وفئاتها وخصائصها ) . -
 المصادم ، الروابط ، خراطیم اللجام . -
 ت اللجام .الدوالیب ، األقطاب ، القباقیب ، دارا -
 الشاحنات المحملة ، التطبیق لشروط التحمیل . -
القاطرة ، لوحة القیـادة ، النوافـذ ، الحمایـة مـن أشـعة الشـمس ، سـلة المهمـالت ، األوامـر  -

 الكتابیة ، سجل إصالح القاطرة ، أجهزة االتصال .
 فیما یتعلق بالوثائق : •

 یجب التدقیق بالوثائق المتوفرة باهتمام . -
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د كبیــر مــن الصــور مــع األخــذ بعــین االعتبــار الغــرض منهــا ، كمــا یجــب یجــب أخــذ عــد  -
 أخذ صور واضحة للسجالت .

 تجمیع المعلومات من العناصر العاملة في موقع الحادث ، الشهود ...الخ .  -
التحــدث مــع األشــخاص المــذكورة فــي البنــد الســابق مباشــرة ( بــأقرب فرصــة ســانحة ) إذا   -

 أثر الصدمة . الستفادة منلكان ذلك ممكنًا 
 .....ثم أعط الموافقة ألعمال إزالة أثار الحادث . فكر أوالً عندما تصبح جاهزًا ،   -

 عند االستماع للشهود : - ٣ – ٣
باالستماع للشهود بشكل عام ، ویفضل أن یكون ممن لدیهم  ذو خبرةیجب أن یقوم عنصر )  أوالً 

 ق أثناء ذلك مراعاة ما یلي : أرضیة قانونیة ( إن أمكن ) ویجب على مجموعة التحقی
 تحدید متحدث عن المجموعة لیقوم بطرح األسئلة . •
 الحصول على تصریحات ( بیانات عن الحادث ) من كافة الشهود بأقرب فرصة ممكنة . •
 تحدید موقع كل شاهد على المخطط العام للحادث ( بحیث یتضمن جهته عند وقوع الحادث ) . •
 بین  للتحدث مع للشهود بسهولة وأریحیة .تأمین الوقت والمكان المناس •
  ووضع كل شاهد بجو مریح .( الوقایة من الحوادث ) شرح الهدف من التحقیق  •
 اإلصغـــــاء ، وترك كل شاهد یتحدث بحریة ، والتحلي باللباقة ومراعاة شعور اآلخرین  •
 عند موافقة الشاهد .وضع المالحظات دون صرف انتباه الشاهد ، ویتم استخدام آلة التسجیل فقط  •
 استخدام المخططات والخرائط لمساعدة الشاهد . •
 التركیز على المناطق التي وقعت فیها مباشرة الحادثة . •
 كن لطیفًا وال تتجادل مع الشاهد . •
 تدوین نفس الكلمات التي تم استخدامها من قبل الشاهد لوصف كل تفصیل ، وال تقم بتلقین الشاهد . •
 ل واضح والتأكد من أن الشاهد قد فهمه .النطق لكل سؤال بشك •
 التعریف بكفاءات كل شاهد ( االسم ، العنوان ، الوظیفة ، سنوات الخبرة ....الخ ) . •
 تزوید كل شاهد بنسخة من تصریحاته ، ویجب أن تكون موقعة من قبله . •

الممكن أن یرغبوا بعد االستماع لكافة الشهود ، یجب أن یقوم فریق التحقیق بتحلیل كل تصریح ، و من 
 باالستماع مرة ثانیة إلى واحد أو أكثر من الشهود لتأكید أو االستفسار عن نقاط هامة .

هناك تعارض وتناقضات في سیكون أنه  إذن تجمیع الشهادات في ترتیب منطقي یعلى المحققیتوجب )  ثانیاً 
مع المعطیات المتوفرة  ومقارنتها اتمالمعلو من خالل تحلیل الترتیب تصریحات الشهود ، ویمكن التوصل لذلك 

 من موقع الحادث .
یجب األخذ بعین االعتبار بأنه لیس كل الناس تتعامل مع نفس المواقف بأسلوب واحد ، فعلى سبیل )  ثالثاً 

المثال إن الشاهد القریب من مكان الحادث یمكن أن تكون لدیه قصة مختلفة عن اآلخر الذي رأى الحادث من 
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الناس یغیرون حكایتهم بعد أن یتناقشوا بها مع اآلخرین ، حیث تكون الغایة من التغییر هو بعد ، وبعض 
 إضافة أفكار من قبلهم .

لشاهد الذي لدیه خبرة ( تجربة ) مؤلمة نتیجة الحادث قد ال یستطیع أن یتذكر تفاصیله ، كما أن إن ا)  رابعاً 
 المسؤولیة ) قد یقدم شهادة متحیزة .الشخص الذي لدیه اهتمام بنتائج التحقیق ( احتمال 

وأخیرًا فإن رؤیة المشهد ، السمع ، لحظة ردة الفعل ، والحالة العامة لكل شاهد یمكن أن تؤثر على )  خامساً 
ب الشاهد تسلسًال معینًا للحادث لفشله في استیعابه أو لعدم انتباهه ألهمیته قدرته باستیعاب الحالة ، وقد یغیّ 

 دث .على مجریات الحا
 عند دراسة اإلضبارة في المكتب : - ٤ – ٣

 في المكتب یجب أن یتم من قبل المحقق دراسة : 
 والشهادات من العناصر التي كانت متواجدة في الحادث والشهود . المعلومات -
  التحقیقات والفحوصات الفنیة . -
 األنظمة والتعلیمات الناظمة للعمل . -
 التعلم ، ساعات العمل ، الحالة الصحیة ) .بالنسبة للعناصر ( مستوى الكفاءة و  -
 النتائج األخیرة للتفتیش الفني ، الكشوفات الدوریة ...الخ . -
 طلب إجراء تجربة عملیة عن الحادث إن أمكن . -
 االستعانة بالخبرات المتاحة . -

 
 تقنیات ( طرق ) المعالجة للحادث :  - ٤

مـن خـالل التحقیقـات فـي تلـك الحـوادث ، ویـتم ذلـك بقیـام إن وقوع الحوادث یـدل علـى وجـود مشـاكل یترتـب حلهـا 
المحقق بعدة إجراءات لمعالجة تلك المشاكل مهما كانت درجة تعقیدها ، هنـاك نوعـان مـن هـذه اإلجـراءات تعتبـر 

 أكثر شیوعًا :
 تحلیل التغیرات  .١
 تحلیل عمل أمان السیر. .٢

 تحلیل التغیرات :  - ١ – ٤
لتقنیـــة تؤكــد حصـــول تغیـــرات ، ولمعالجـــة المشـــكلة یجـــب أن یبحـــث مــن خـــالل التســـمیة یتضـــح أن هـــذه ا

، و یـتم إجـراء تحلیـل لـذلك التغیـر وتحدیـد  المحقق عن االنحرافات الحاصلة علـى المعـاییر الثابتـة للعمـل
 ) وللقیام بذلك تتبع الخطوات التالیة :السابع  البند ٢أسبابه ( راجع 

 یتم تعریف المشكلة ( ما الذي حصل ؟ ) . •
 حدید ( المعیار ) الحالة الطبیعیة ( ما الذي كان یجب أن یحصل ؟ ) .ت •
 یتم التعریف وتحدید الموقع ووصف التغییر ( ماذا ، أین ، وما هي أبعاده ؟ ) . •
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 تسمیة األمور التي تأثرت والتي لم تتأثر بالتغییر . •
 تعریف السمة المتمیزة للتغییر . •
 وضع قائمة باألسباب الممكنة . •
 األسباب األكثر مالئمة للحادث .اختیار  •
 

 تحلیل عمل أمان السیر : - ٢ – ٤
تعتبر عملیة تحلیـل أمـان السـیر كجـزء مـن البـرامج العدیـدة الموجـودة للوقایـة مـن الحـوادث ، وبشـكل عـام 
فإن هذا التحلیل یتم من خالل تجزئة العمل إلى مراحل أساسیة ، وتعریف األضـرار المتعلقـة بكـل مرحلـة  

هذا التحلیل یتضمن وصف ألدوات التحكم لكل ضـرر ( التعلیمـات واالحتیاطـات ) وبالتـالي فـإن  كما أن
 هذا التحلیل هو عبارة عن مخطط مبین فیه المراحل ( الخطوات ) واألضرار وأدوات التحكم .

ادث ، یتم استعراض هذا التحلیل أثناء إجراء التحقیقات بالحادث وذلك عندما یحوي عمًال لـه عالقـة بالحـ
ویمكن تمثیل ( القیام بتجربة ) هذه الخطوات كجزء من التحقیقات للتوصل إلى األحداث والظـروف التـي 

 أدت لوقوع الحادث .
 یمكن تمثیل الحادث بمخطط تفصیلي على الشكل التالي : 

 
 
 
 
 
 

 الظروف غیر العادیة         الظروف الطبیعیة                

 
 یر الحوادث :تقار  - ٥

إن التحقیق في الحادث ال یعتبر منتهیًا ما لم یتم تجهیز تقریرًا عنه ورفعه إلى الجهات الوصائیة المعنیة  وهنـاك 
نموذج خاص لهذا التقریر یناسـب معظـم حـاالت الحـوادث ، وهنـاك بعـض الحـاالت التـي تتطلـب تقـاریر تفصـیلیة 

وفهـرس ، إضـافة إلـى شـروحات تفسـیریة ملحقـة ، ومناقشـات وموسعة ، بحیث تكون مسهبة ولهـا غـالف وعنـوان 
 حول احتماالت األسباب ، وقسم للنتائج والتوصیات .

 نورد فیما یلي الخطوط العریضة من المعلومات المفیدة التي یجب أن یتضمنها التقریر الرسمي للحادث :
 ناصر العاملة والشهود اآلخرین الع -من وماذا یشمل الحادث  -أین ومتى وقع الحادث  معلومات أولیة : .١
الشــركة  -نــوع الحــادث  -مقــدار األضــرار  -سلســلة األحــداث  وصــف الحــادث ( مــا الــذي حصــل ؟ ) : .٢

 المعنیة ( باألدوات والمواد المتضررة ) .
 )الرئیسیة  -غیر المباشرة  -المباشرة ( األسباب  كیف ولماذا ) : –المناقشات ( تحلیل للحادث  .٣

 ۳الحدث  ۲الحدث  ۱الحدث 

 ۲السبب 

 ۱السبب 

ت 
یما

تعل
ن 

ألما
ا
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 : التي یجب تتضمن :وصیات ( لتالفي تكراره ) التالمقترحات و  .٤
 .الرئیسیة و غیر المباشرة و المباشرة  أسباب حدوثهإجراءات فوریة أو خطوات مستقبلیة لمعالجة  - أ
 مـعمعـاییر تعلیمـات و وضـع لیجـب االسـتفادة مـن الحـوادث إذ  داء العمل في الخطـوط الحدیدیـةألمعاییر  - ب

  االخذ بعین االعتبار النقاط التالیة :
، نتیجـة للحـوادث خطوة منطقیة تلـي التحلـیالت والتوصـل إلـى حصـیلة معلومـات  هواعتماد المعاییر  إن •

 :یجب تحدید  إذ
 ما الذي ننوي فعله ؟ .١
 ما الذي نرغب بالوصول إلیه ؟ .٢
 من الذي سیقوم بذلك ؟ ( تكلیف األشخاص المناسبین بالمهمة ) . .٣

، أي سـد الثغـرة فـي تي تـم اكتشـافها فـي مجـال أمـان السـیر الإن الغایة من المعاییر هو معالجة المشكلة  •
 نظام أمان السیر .

 مخاطر جدیدة .بتسبب تكون تلك المعاییر تیجب الحذر عند وضع معاییر جدیدة بحیث ال  •
 عدم التردد في اقتراح إجراء تحقیقات ( دراسات ) إضافیة في بعض المراكز للتوصل إلى تلك المعاییر •
یكــــون وضــــع تعلیمــــات وأنظمــــة إضــــافیة هــــو الطریقــــة المثلــــى لمعالجــــة الحالــــة فــــي  لـــیس بالضــــرورة أن  •

المستقبل ، إذ أن التعلیمـات واألنظمـة قـد تكـون كافیـة ولكـن تحتـاج إلـى متابعـة وحسـن تنفیـذ ، وٕان زیـادة 
 التعلیمات یزید األمور تعقیدًا على العناصر .

التحقیـق وتقریـر الحـادث ، أي بمعنـى آخـر : یجب أن یكون لهذه المعاییر انعكاس واضح فـي مجریـات   •
یجـــب أن یكـــون هنـــاك ارتبـــاط ورؤیـــا واضـــحة لمـــا یـــراد قولـــه أو مناقشـــته ضـــمن التقریـــر ( عـــدم الخـــوض 

 بالعمومیات وتحدید المطلوب ) . 
 تؤمن : بحیثمن المهم جدًا وجود جهة محددة معنیة بإدارة أمان السیر  •

حــات والتوصــیات ) بحیــث یكــون لــدیها فهــم كامــل لهــا إمكانیــة التعامــل مــع المعــاییر ( المقتر  .١
 وآللیة تنفیذها والجهة المعنیة بتحقیقها .

 عندها إمكانیة التفتیش ، والمراجعة والمتابعة لمدى تحقق تلك المعاییر والتوصیات . .٢
 تكون مرجعیة للمحققین والعاملین ( لدیها كل ما یمكن أن یفید عملهم ) . .٣
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 من البحث)ج المستخلصة والمقترحات النتائ ( لثالقسم الثا
سیتم التركیز في نتاج هذا البحث على التوصیات والدروس المقترح االستفادة منها عند تحلیل الحـوادث والتحقیـق 
فیهــا أثنــاء معالجتهــا الحــوادث اســتنادا إلــى األســالیب والمراحــل الــواردة فــي الخطــوط الحدیدیــة الســویدیة وذلــك ألن 

رات التـي حصـلت علـى الشـبكة یـؤدي إلـى معرفـة األسـباب التـي أدت إلـى حـدوثها وٕان تكـرار تحلیل حـوادث القطـا
، ویمكـن تلخـیص  لنفس األسباب یعني عدم اتخاذ اإلجراءات الصحیحة من قبل اإلدارة  لتفادي تكرارها هاحصول

 التالیة : التوصیات بالمقترحات
خاصة االختصاصـات التـي لهـا ارتبـاط مباشـر مـع عند اختیار العناصر للعمل في مجال الخطوط الحدیدیة و  .١

أمان سیر القطارات فإنه یجب االخذ بعین االعتبار تواجد الرغبة لدى تلك العناصر فـي العمـل الموكـل إلـیهم  
التأكد من إمكانیات العناصـر الجدیـدة مع ضرورة ،  مع توافر الخبرة والمعرفة واإلمكانیة الكاملة علمیًا وذهنیاً 

ویجـب االنتبـاه مـن قبـل اإلدارة ، ي مجـال أمـان السـیر وتقیـیم أدائهـم فـي المراحـل األولـى لعملهـم التي تعمل فـ
  منآیؤدي إلى القیام  بالعمل بشكل غیر فإن ذلك قد عندما یتعرض العامل لضغط إلنجاز عمل ما أنه إلى 

ضـروري ر القطـارات التي لها عالقـة بأمـان سـیبین العناصر من مختلف االختصاصات الدوري إن التواصل  .٢
دروس نــدوات و إعـداد یـتم ذلــك مـن خـالل و ،  اآلخـر فهـم طبیعـة عمــل كـل مـنهم مـن وجهــة نظـرفـي ویسـاعد 
مــن التــي تــم التوصــل إلیهــا شــرح التوصــیات والــدروس بحیــث یمكــن أثنــاء تلــك النــدوات لهــذا الغــرض جماعیــة 
كل دائــم علــى اإلدارة المعنیــة بمتابعــة أنــه یتوجــب بشــإلــى التــي تمــت معالجتهــا مســبقا ، مــع التنویــه الحــوادث 

مراقبـة العالقـات بـین العناصـر العاملـة  فـي مجـال أمـان السـیر وٕادارتهـا لخلـق بیئـة عمـل أمان سیر القطارات 
 . تساهم في خفض التصرفات الخاطئة فیما بینهم

ث تم تشـكیل فریـق علما بأن المؤسسة قد قامت في هذا اإلطار بعدة ندوات مشابهة خالل األعوام السابقة حی
 بأمــان ســیر القطــارات مــن مــدیریات عمــل مــن ذوي الخبــرة فــي مجــال االختصاصــات التــي لهــا عالقــة مباشــرة 

المنشآت الثابتة ) وقاموا بجولة میدانیة إلى كافة مدیریات الفروع التابعة  –األدوات والجر  –( الحركة والنقل 
 مـن تلـك االختصاصـات لعاملـة فـي مجـال أمـان السـیر للمؤسسة في محافظات القطر للتواصل مع العناصر ا

وقـد رؤسـاء أقسـام الخـط الحدیـدي ) بشـكل مشـترك ،  –سـائقو القطـارات ومعـاونیهم  –( مأموري أمـان السـیر 
 ات المعنیـــة ذاتهـــا اإلدار كـــذلك علـــى العـــاملین و علـــى وفائـــدة عملیـــة وعلمیـــة كـــان لهـــذه النـــدوات نتـــائج إیجابیـــة 

 ) لواقع من خالل مشاركتي بتلك الندوات مدى االرتیاح الكبیر لدى المشاركین بها وقد لمست على أرض ا (

بشكل معمـق للتوصـل إلـى مسـبباته بالدرجـة  دراسة الحادثمن التحقیق في الحوادث هي  إن الغایة الرئیسیة .٣
س الهــدف ولـیاقتـراح اإلجـراءات والحلـول الكفیلـة بعـدم تكـرار حـوادث مشـابهة ، لیـتم علـى ضـوء ذلـك األولـى 

تم یمكــن أن تــنـه بــل إووضــع اللـوم علیــه ،  مــن التحقیــق هــو البحــث عــن المســؤول عــن الحــادث لمحاســبته
 قـد تكـوندون التطرق إلى معاقبة أي من العناصـر نتیجـة التحقیقـات ، وفـي بعـض الحـاالت  ة الحادثمعالج

فــي مجــال العمــل لرفــع  تخصصــیةبإخضــاع العناصــر المخالفــة لــدورات إعــادة تأهیــل المجدیــة هــي المعالجــة 
 .مستوى الوعي الفني وتالفي تكرار األخطاء أثناء عودتهم لممارسة مهامهم 

 ۲٥من  ۲۲الصفحة 
 



العامة للخطـوط  تفتقر إلى آلیة محددة في المؤسسةها بإن الخطوات وطریقة الكشف على الحوادث والتحقیق  .٤
التـي تــم تلخیصــها  ١٩٩٩ / ١/  ٢٣معدلــة ) تــاریخ  ١/  ٢٧٤٠مـا عــدا التعلیمــات رقـم (  الحدیدیـة الســوریة

فـي حـین أن شـبكات الخطـوط الحدیدیـة المتقدمـة تعمـد إلـى إصـدار أنظمـة في القسم األول من هـذا البحـث ، 
عنـــد معالجـــة وتعلیمـــات مخصصـــة لهـــذا الغـــرض یوضـــح فیهـــا كافـــة التفاصـــیل واإلجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا 

ن وفي هذا اإلطار فإ مة العناصر والممتلكات ،الحوادث لما لهذا األمر من أهمیة بالغة في الحفاظ على سال
النظام الـداخلي المعتمـد لـدیها والهیكلیـة حالیا بصدد إعادة النظر بالعامة للخطوط الحدیدیة السوریة المؤسسة 

، كمــا أنــه تــم تشــكیل والعالقــة فیمــا بینهــا مــع توصــیف للمهــام الوظیفیــة لكــل اختصــاص  التنظیمیــة للمــدیریات
المتعلقـة بأمـان سـیر القطـارات ومنهـا  النظـر بأنظمـة العمـل المعتمـدة فـي المؤسسـة وخاصـةعدة لجان إلعادة 
 .البرقیات )  –االستثمار التجاري  –السائقین ومعاونیهم  –اإلشارات  –االستثمار الفني  –أنظمة ( الحركة 

( لماذا ) وقع هـذا هو إلحاحًا عند وقوع حادث أو مخالفة في مجال أمان السیر أكثر إن السؤال الذي یعتبر  .٥
للتوصل إلى األسباب غیر المباشرة واألسباب  تكرار هذا التساؤل طیلة فترة التحقیقومن الضروري  الحادث

 الجوهریة التي أدت إلى وقوعه وال یكفي التوقف عند األسباب المباشرة للحادث ومعاقبة المقصرین .
لحوادث بكافة أنواعها مهما كانت صغیرة لیتم لحظها من الضروري التأكید على كافة العناصر لإلعالم عن ا .٦

من خالل واقع العمل الفعلي في المؤسسة العامة للخطـوط ، إذ أنه  في الدراسات المتعلقة بتحلیلها ومعالجتها
ال یــتم معرفتهــا نتیجــة عــدم اإلعــالم الحدیدیــة الســوریة قــد تحصــل أخطــاء ومخالفــات عدیــدة فــي أمــان الســیر 

لــذلك فإنــه مــن ، المعنیــة لنتــائج التــي یمكــن أن تترتــب عنهــا مــن تنبیــه أو معاقبــة للعناصــر خوفــًا مــن ا عنهــا
المفید جدًا إیجاد آلیـة لتحفیـز العـاملین علـى اإلعـالم عـن كـل خلـل دون التخـوف مـن العقوبـة وذلـك للوصـول 

 یًا عـن الحـوادثمكانیـة اإلعـالم سـر إ، كمـا یمكـن تـوفیر إلى الهدف األساسي وهو اإلقـالل مـن عـدد الحـوادث 
أنــه لــو تــم اإلعــالم عــن ، إذ معالجــة تلــك الحــوادث واالســتجابة لتلــك اإلعالمــات مــع المحافظــة علــى الســریة و 

كافــة تلــك الحــاالت بموجــب تقــاریر تخــص أمــان الســیر فقــد تــوفر علــى المؤسســة مبــالغ طائلــة وخســائر مادیــة 
 .  و األدوات أو التعلیمات الناظمة للعملوبشریة نتیجة لحوادث قد تحصل بسبب ذلك الخلل في المعدات أ

مستفیضــــة عــــن أنــــواع وأســــباب الحــــوادث ( المباشــــرة وغیــــر المباشــــرة  تقــــاریر دوریــــةمــــن الضــــروري إعــــداد  .٧
والرئیسیة) وخاصة تلك الحوادث المتكررة على الشبكة ، بحیث تتم دراسة تلك األسـباب وبحـث السـبل الكفیلـة 

 والدراسات على الجمیع  لالستفادة منها .  ومن ثم توزیع النتائج، بمعالجتها 
من خالل العودة لإلحصائیات المتعلقة بالحوادث في شبكة الخطوط الحدیدیة السـوریة یالحـظ ارتفـاع : فمثًال 

عـدد الحــوادث علــى الممــرات الســطحیة ، وٕان هـذا النــوع مــن الحــوادث هــو األكثـر شــیوعًا فــي معظــم الشــبكات 
السویدیة لوضع عدة حلول لهذا النوع من الحوادث ومن بین هذه الحلول إعداد وقد عمدت الخطوط الحدیدیة 

 ندوات باالشتراك مع قطاع النقل البري إلیجاد الحلول المشتركة من قبل الطرفین لمعالجة هذه الظاهرة .

 ۲٥من  ۲۳الصفحة 
 



وم مفهـمهمـا بلغـت وهنـاك  مرتفعـةإن أي تكلفة تترتب على المؤسسـة بهـدف رفـع سـویة أمـان السـیر ال تعتبـر  .٨
( إذا كنـت تعتقـد أن أمـان السـیر مكلفـًا ، فـي العـالم  یجب التأكید علیه لدى كافة شـبكات الخطـوط الحدیدیـة

 . فجرب أن تعمل حادثًا )
في نهایة تقاریرهم المتعلقة التي ینتهي إلیها المحققون  متابعة تنفیذ التوصیات والمقترحات التأكید علىیجب  .٩

هــا علــى الــورق فــي نهایــة التقریــر ، إذ أن ذلــك هــو المفتــاح الرئیســي لتالفــي تكتابالحوادث ، وعــدم االكتفــاء ببــ
 وبالتالي فإنه من المهم وجود جهة معنیة بإدارة أمان السیر والتي یجب أن تؤمن :تكرار تلك الحوادث 

دیها فهم كامل لها وآللیة تنفیذها والجهة لإمكانیة التعامل مع المقترحات والتوصیات بحیث یكون  •
 عنیة بتحقیقها .الم

 عندها إمكانیة التفتیش ، والمراجعة والمتابعة لمدى تحقق تلك المعاییر والتوصیات . •
 ( لدیها كل ما یمكن أن یفید عملهم )في أمان سیر القطارات  تكون مرجعیة للمحققین والعاملین •

فـــي  ن التحقیقــاتمعظــم المقترحـــات والتوصــیات والقــرارات المعتمـــدة مــن قبــل لجـــامــن خــالل العـــودة إلــى  .١٠
عادة مقتضبة وال تالمس موضوع الحادث قید  نجدهاالعامة للخطوط الحدیدیة السوریة في المؤسسة  الحوادث

دون التطـــرق إلـــى مـــا یتعلـــق  التقیـــد بالتعلیمـــات واألنظمـــةالبحـــث  وهـــي فـــي أغلـــب األحیـــان  تتحـــدث عـــن 
مضـــمون تلـــك األنظمـــة نـــًا دراســـة بشـــكل محـــدد ، فـــي حـــین أنـــه یجـــدر بنـــا أحیا بموضـــوع الحـــادث وأســـبابه

 غیـر مالئمـةتلك التعلیمـات واألنظمـة ذاتهـا هذا الحادث ، إذ أنه من المحتمل أن تكون المتعلقة ب والتعلیمات
تــوفر علــى كافیــة للواقــع الــراهن وهــي المســببة أصــًال بالحــادث نتیجــة عــدم وضــوحها أو افتقارهــا إلــى تفســیرات 

 ا . العامل االجتهاد الخاطئ في تطبیقه
یعتبر أمرًا مهمًا التخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لبـدء أعمـال التحقیـق ،  اإلعالم عن الحادث لحظة وقوعهإن  .١١

ویتم  ساعة ٢٤شخص معین على مدار وقد تم معالجة هذه الناحیة لدى الخطوط الحدیدیة السویدیة بتحدید 
عمــیم رقــم هــاتف الطــوارئ علــى كامــل اســتبداله بشــكل أســبوعي بزمیــل بــدیل عنــه فــي األســبوع التــالي ، ویــتم ت

الشبكة ، إضافة إلى أنه  یمكن ألي كان الحصول علـى هـذا الـرقم عـن طریـق سـؤال مراكـز النجـدة عنـه ، إذ 
أنــه یــتم إبالغهــم بتلــك األرقــام أیضــًا واألشــخاص المعنیــة ، وقــد یفیــد هــذا اإلجــراء باختصــار الوقــت والجهــد 

 . وتحدید اإلجراءات الواجب اتخاذها فوراً 
بحیث یدیر كافة مجریاته منذ لحظة وقوع وحتى إنهاء التقریر  شخص واحد بكل حادثمن المفید تكلیف  .١٢

فـي كیفیـة التصـرف طیلـة فتـرة الحـادث وأثنـاء التحقیقـات  ذوي الخبـرة الجیـدةالمتعلق بـه ، وبحیـث یكـون مـن 
 . وكذلك مع الجهات الخارجیة التي تقوم بإخالء موقع الحادث في حال وجودها

مــا ورد فــي عنــد التحقیــق مــع المعنیــین بالحــادث بضــرورة االلتــزام بفــي الحــوادث ن یالمحققــالتأكیــد علــى  .١٣
التعامـل  وأالعناصـر هـي المسـببة بالحـادث تلـك وعـدم اعتبـار )  أسلوب االستماع إلى الشهود ( البحث عـن

 أثناء التحقیق وفقًا لذلك . ممعه

 ۲٥من  ۲٤الصفحة 
 



 
لتقییم إمكانیتها االسـتمرار  فحوص دوریة طبیة وفنیة للعناصراء یتم في الخطوط الحدیدیة السویدیة إجر  .١٤

في المهام الموكلـة لهـا ، بحیـث یتقـرر نتیجـة تلـك الفحوصـات مـدى ضـرورة إخضـاع تلـك العناصـر للمعالجـة 
الطبیة أو لدورات إعادة تأهیل على المواضیع الفنیة التي تم نسـیانها مـع الـزمن مـن قـبلهم وذلـك حرصـًا علـى 

 . على أرض الواقع لها من أثر إیجابيهذه الخطوة و سیر ، أمان ال
، یـتم ضـمنه تمثیـل كافــة  مخبـر للحــوادثإن دراسـة كیفیـة وقـوع الحـوادث وتسلسـل أحــداثها یتطلـب وجـود  .١٥

األمـر الـذي یسـاعد المعنیـین بـالتحقیق ومعالجـة الحـوادث الخطوط والمحطات مع تجهیزاتهـا بشـكل مصـغر ، 
 أسبابها وطرق تالفي تكرارها.تحدید للعناصر على آلیة وقوع الحوادث و  سهل عملیة التدریبكما ی

 

 
 

 
 المراجع :
 الدراسات االحصائیة للحوادث الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحدیدیة السوریة ( مدیریة الحركة والنقل ) •
 النهائیة عنها في الخطوط الحدیدیة السویدیة القوانین والتعلیمات الناظمة ألسالیب التحقیق بالحوادث وطرق إعداد التقاریر  •

  

 انتهى البحث

 ۲٥من  ۲٥الصفحة 
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