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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

 
 ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
 الوقائع الخطيرةعن اإلبالغ عن الحوادث و  :٥-١

 الحوادثعن اإلبالغ 

  )األمانة العامةمقدمة من ورقة (

  الموجز
لحقت بمواطنيها اصابات  أو تكبدت وفيات التي ةالدولمسألة ادراج تناقش هذه الورقة 

  .التي يجب على دولة وقوع الحادث أن تبلغها بالحادث في قائمة الدول ،خطيرة
  .٣ اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة يرد

 المقدمة - ١

  حوادث ووقائع الطائرات فيتحقيقال — ١٣ الملحق في ١- ٤دول توسيع نطاق الفقرة احدى الاقترحت  ١- ١
التي يجب على دولة وقوع الحادث  قائمة الدول اصابات خطيرة في أو لحقت بمواطنيها تكبدت وفيات  التيةدراج الدولال

 .أن تبلغها بالحادث

 المناقشة - ٢

خطيرة الواقعة ال  عن الحادث أوبالغاأن ترسل الحادث  من دولة وقوع ١٣ الملحق في ١-٤تطلب الفقرة  ١- ٢
 :إلى الدول التالية

 ؛لالتسجيدولة   )أ 

 دولة المستثمر؛  )ب 

 دولة التصميم؛  )ج 

 .دولة الصنع  )د 
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 : على ما يلي١٣ الملحق في ٢٧-٥تنص الفقرة  ٢- ٢

 لحدوث ما، نظرا هولة التي لها مصلحة خاصة في حادثيجب على الدولة القائمة بالتحقيق أن تسمح للد
 بما في القيامالحق له  ا بذلك، خبيرلها تقديم طلب بعدوفيات أو اصابات خطيرة بين مواطنيها، بأن تعين، 

  :يلي
 زيارة مكان الحادث؛  )أ 

 الحصول على المعلومات الوقائعية ذات الصلة؛  )ب 

 لتعرف على الضحايا؛في ااالشتراك   )ج 

 الركاب الناجين من مواطني دولة الخبير؛ أخذ أقوالالمساعدة في   )د 

 .تسلم نسخة من التقرير النهائي  )ھ

 .   الدولة المذكورة أعاله بالحوادثإبالغبقيام دولة وقوع الحادث  ١٣ الملحق يشترطال  ٣- ٢

 قد يكون من الصعب على دولة وقوع الحادث أن تحدد على وجه السرعة هوية ،وفي بعض الحاالت ٤- ٢
.  المشغل ومن شأن ذلك أن يحتاج الى التعاون مع دولة ،)مثل الوقائع الدولية(حادث الطرف في األشخاص على متن طائرة 

 Circ) رشادات بشأن المساعدة المقدمة إلى ضحايا حوادث الطائرات وأسرهمالا من ٥-٥ة  تنص الفقر،وفي هذا الصدد

 .   أحد األشخاص لحادث طائرةتعرض هو عادة أفضل كيان قادر على تحديد الجوي المشغل، على أن (285

ص  األشخاجنسياتأو /هويات ودولة وقوع الحادث قد ال تتعرف على  األمانة العامة علما بأن تحيط ٥- ٢
 . إال بعد عدة أيام من وقوع الحادثعلى نحو تام المتواجدين على متن طائرة الحادث

  المقترحاالجراء  - ٣
 الضافة الدولة التي تكبدت وفيات أو ١٣ تعديل أحكام الملحق في مدى ضرورةالنظر  الىاالجتماع يدعى  ١- ٣

 به، واخطار االيكاو وفقا تبلغهالحادث أن التي يجب على دولة وقوع ااصابات خطيرة إلى قائمة الدول لحقت بمواطنيها 
 . لذلك

  ـ انتهـى ـ


