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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 
 

   من جدول األعمال٢-١ بشأن البند تقرير
 

 من ٢- ١، على التقرير المقدم بشأن البند ١٨/١٠/٢٠٠٨وافقت الجلسة العامة، في 
  جدول األعمال

  

  

  

  

  

  

  

  

  .لمالئم في ملف التقرير بعد ازالة صفحة الغالف هذهينبغي إدخال هذه الورقة بمكانها امالحظة ـ 
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  ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
  ١٣الفصل الخامس من الملحق   :٢-١

  المقدمة  ١-٢- ١
واالقتراحات . نظر االجتماع في اقتراحات الدخال تعديالت على الفصل الخامس من الملحق الثالث عشر  ١- ١-٢- ١

  :مقدمة تحت العناوين التالية
  .التحقيق في الحوادث والوقائع الخطيرة  )أ  
  .استقالل التحقيق  )ب  
  .(FDR)استعمال المعلومات من مسجل بيانات الرحلة الجوية   )ج  
  .مشاركة الدول في التحقيقات  )د  

  التحقيق في الحوادث والوقائع الخطيرة  ٢-٢- ١
 ١-١-٥ لتعديل الفقرتين WP/3ي ورقة العمل نظر االجتماع في االقتراحات المقدمة من األمانة العامة ف  ١- ٢-٢- ١
  :وتتضمن هذه االقتراحات ما يلي.  والمالحظتين المرتبطتين بهما٤-٥و

 للسماح للسلطات التي تقوم بالتحقيق في الحادث بتعديل مدى ونطاق ٤- ٥توسيع نطاق الفقرة   )أ  
  .التحقيق فيما يتعلق بدروس السالمة التي يمكن استخالصها من التحقيق

 لتصبح قاعدة قياسية مع جعل قابليتها للتطبيق مقتصرة على الطائرات التي ١-١- ٥رفع الفقرة   )ب  
  . كيلوجراما٢ ٢٥٠تتجاوز 

في حالة الوقائع الخطيرة، يجوز لدولة وقوع : " على النحو التالي١-١- ٥إضافة مالحظة الى الفقرة   )ج  
 المشغّل، خاصة في الظروف التي يكون فيها الحادث أن تفوض إجراء التحقيق لدولة السجل أو دولة

  ".من المفيد أو من األفضل من الناحية العملية أن تجري احدى هاتين الدولتين عملية التحقيق
كانت ثمة موافقة واسعة النطاق على اقتراح السماح للسلطات التي تقوم بالتحقيق بتركيز تحقيقاتها على تلك   ٢- ٢-٢- ١

وينطوي العديد من الحوادث على تكرار أحداث سابقة، والعوامل . ص دروس السالمة منهاالحوادث التي يمكن استخال
ولذلك، فإن الفوائد والدروس التي تستخلص من خالل التحقيق في تلك الحوادث قد ال . المساهمة مماثلة للحوادث السابقة
ق على تقصي الحقائق الذي سيكون مالئما، ومن المرتقب أنه يمكن أن يقتصر التحقي. تبرر دائما الموارد المخصصة لها

  .مثال، عندما يتعلق الحادث بطائرة خفيفة وعند عدم وقوع إصابات أدت لوفيات
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 للسماح بتحقيق محدود لتقصي الحقائق حيث قلما تكتسب ٤-٥كان هناك تأييد قوي لتعديل القاعدة القياسية   ٣- ٢-٢- ١

)  أ٤- ٥واقترحت احدى الدول أنه ينبغي تعديل القاعدة القياسية . تفصيليأو ال تكتسب فائدة للسالمة من اجراء تحقيق 
ألنه بخالف ذلك لن يمتثل أي تحقيق " جمع وتسجيل وتحليل جميع المعلومات ذات الصلة المتوفرة"بحيث يصبح نصها 
 ٤-٥لجملة األخيرة من الفقرة في ا" إن أمكن"وقدمت هذه الدول اقتراحا آخر لالستعاضة عن عبارة . القاعدة القياسية القائمة

وجرت الموافقة على أن تقترح األمانة العامة صيغة لمعالجة . بصيغة تعبر بصورة أفضل عن قصد القاعدة القياسية المعنية
  .ووافق االجتماع على هذا التغيير. هذه المسألة

 منظور منع وقوع الحوادث،  من توصية الى قاعدة قياسية على أساس أنه، من١-١-٥اقترح رفع الفقرة   ٤- ٢-٢- ١
ولهذه الغاية، يرى أن التحقيق في الوقائع . يجب أن تحظى أي واقعة خطيرة بنفس التركيز الذي يحظى به أي حادث

ولذلك . الخطيرة ستكتسب منه أكبر فوائد السالمة عندما يتعلق األمر بالطائرات التي يتم تشغيلها في العمليات التجارية
  . كيلوجراما٢ ٢٥٠ لن تنطبق اال على الطائرات التي تتجاوز ١-١- ٥قاعدة القياسية المرفوعة في الفقرة اقتُرح أيضا أن ال

 الى قاعدة قياسية الى تحسين االرشاد بشأن أحداث ١- ١-٥دعت احدى الدول التي أيدت رفع الفقرة   ٥- ٢-٢- ١
. ، قد تكون اآلن بصورة أكثر مالءمة مرفقا)ج( في إضافة منقحة السالمة التي يجب التحقيق فيها بوصفها وقائع خطيرة

وأيدت دولة أخرى االقتراح الرئيسي بتخصيص موارد للتحقيق في الحوادث نظرا للدروس . وحظي هذا االقتراح بالتأييد
رد التي يمكن استخالصها، بيد أنها لم تؤيد رفع التحقيق في جميع الوقائع الخطيرة الى قاعدة قياسية بسبب ازدياد الموا

واقترحت هذه الدولة أنه سيتم تحقيق نفس الهدف عن طريق السماح للدول بتقرير أي الوقائع هي خطيرة وأيها . المطلوبة
  .ولم يحظى هذا االقتراح بالتأييد. غير خطيرة

  :قدم االجتماع، بناء على نظره، التوصية التالية  ٦- ٢-٢- ١
  يرة ـ القائمة بأمثلة عن الوقائع الخط٢/١-١التوصية   
، وأن تنظر في ١٣للملحق ) ج(أن تنقح االيكاو القائمة بأمثلة عن الوقائع الخطيرة في االضافة   

  .تحديثها لتصبح مرفقا
جرى االقرار بأنه يمكن أن تقع واقعة خطيرة داخل المجال الجوي لدولة غير معنية بخالف ذلك برحلة   ٧- ٢-٢- ١

وفي مثل هذا الوضع، قد يكون من العملي أكثر . ة الطائرات للطيرانجوية من حيث عمليات الطائرات أو معايير صالحي
واقتُرحت اضافة . بالنسبة لدولة وقوع الواقعة أن تفوض التحقيق في الواقعة الخطيرة، مثال، لدولة السجل أو دولة المشغّل

  . وتمت الموافقة على ذلك١-١-٥مالحظة بهذا المعنى الى الفقرة 
دولية التحقيق في جميع حاالت اقتحام المدارج، بصرف النظر عن مدى خطورة نتيجة اقترحت منظمة   ٨- ٢-٢- ١

 بدال عن (TEM)واقتُرح كذلك اعداد مخطط لتصنيف حاالت اقتحام المدارج يستند الى اطار ادارة التهديد والخطأ . األحداث
  .ولم يحظى هذان االقتراحان بالتأييد. االستناد الى مدى خطورة النتيجة

ينبغي أن تكيف الدول مؤسساتها لكي تتيح : "اقترحت احدى الدول التوصية التالية للملحق الثالث عشر  ٩- ٢-٢- ١
اجراء تحقيقات عامة أوسع نطاقا وأعمق في حوادث الطائرات، مع القيام بتوزيع المعلومات المحصلة نتيجة لذلك، وال سيما 

ا بأن هذا المفهوم تغطيه بقدر كاف األحكام القائمة في الملحق وبأنه وأحاط االجتماع علم." توزيعها على مدربي الطيران
  .ليس من المطلوب اجراء أي تغيير آخر
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 من توصية الى قاعدة قياسية وتعديل ١-١-٥نتيجة لهذه المناقشات، وافق االجتماع على رفع الفقرة   ١٠- ٢-٢- ١

  : على النحو التالي٤-٥ و١-١- ٥الفقرتين 

ات توصية بقواعد وتوصي
 واجراءات

  ١٣ من الفصل الخامس بالملحق ٤-٥ و١-١-٥ن  ـ تعديل الفقرتي٢/٢-١التوصية 
  : كما يلي١٣يعدل الفصل الخامس بالملحق 

  :، كما يليمن الفصل الخامس ٤-٥ و١-١-٥الفقرتان تعدل )  أ

  الفصل الخامس ـ التحقيق
. . .  

  دولة وقوع الحادث
. . .  

 تحقيقا في مالبسات  وقوع الحادث أن تفتحجب على دولةي  لدولة ينبغي —توصية  ١-١-٥
ولهذه الدولة أن تفوض اجراء .  كيلوجراما٢ ٢٥٠عندما تتجاوز كتلة الطائرة  رةيالواقعة الخط
وعلى أي حال ينبغي . كليا أو جزئيا الى دولة أخرى باالتفاق والقبول المتبادلين التحقيق، سواء

  .الوسائل لتسهيل التحقيقلدولة وقوع الحادث أن تستخدم كل 
. . .  

 أن تفوض إجـراء  حادثـ في حال حدوث وقائع خطرة، يجوز لدولة وقوع ال    ٣مالحظة  
 التي قد يكون فيها من المفيـد  الوقائع الخطرةالتحقيق الى دولة السجل أو دولة المشغل، ال سيما       

  .أو األجدى عمليا أن تجري دولة من هاتين الدولتين التحقيق
. . .  

  عـام 
التحقيق وأن  يجب أن تتمتع سلطة التحقيق في الحادث باالستقالل في اجراء  ٤- ٥

 في العادة ويتضمن التحقيق. يكون لها سلطة مطلقة على سيره بما يتفق مع أحكام هذا الملحق
  : يلي ما
تلك  الحادث أو ذلك بشأن ذات الصلة المتوفرةجمع وتسجيل وتحليل جميع المعلومات   )أ 

  .الواقعة
  .دار التوصيات المتعلقة بالسالمة، حسبما يكون مالئمااص  )ب 
  .تحديد األسباب، ان أمكن  )ج 
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  .استكمال التقرير النهائي  )د 
  . ومعاينة الحطام وأخذ أقوال الشهودحادث، زيارة مكان العند اإلمكان  أمكنإنويجب، 

 التي ينبغي   تتولى الهيئة المعنية بالتحقيق في الحوادث تحديد مدى حجم هذا التحقيق واالجراءات           
اتباعها للقيام به، وفقا للدروس التي تتوقع أن تستخلصها هذه الهيئة من التحقيق بغرض تحـسين        

 .مستوى السالمة

. . .  

  استقالل التحقيق  ٣-٢- ١
 الوحيدة للتحقيق غايةأن ال والتي تنص على ١٣ من الملحق ١-٣ عرضت على االجتماع مراجعة للفقرة  ١- ٣-٢- ١

 فضالً عن .واقعة هي تفادي وقوع حوادث أخرى في المستقبل وليس توجيه اللوم أو تحميل مسؤولياتفي الحادث أو ال
حقيق الجاري وفقاً ألحكام  بأن تكون أي إجراءات قانونية أو إدارية منفصلة عن الت١-٤- ٥ذلك، توصي الفقرة 

  .١٣ الملحق
 ١٣كلياً مع روح الملحق لى قاعدة قياسية لتتوافق من توصية ا ١-٤- ٥ الفقرةبرفع اقتراحاً االجتماع درس   ٢- ٣-٢- ١

 ه جرى تغيير ترتيب الجملة فيوجرى لفت انتباه االجتماع إلى أن. التحقيقات في الحوادث والوقائعهدف  إلى بالنسبة
على شكل  ١- ٤-٥وجرى اقتراح توضيح إضافي لقصد الفقرة . ١٣  ليعكس التشديد على تحقيقات الملحقاالقتراح

  .وأيد االجتماع كال االقتراحين.  بشأن التنسيق بين التحقيقات نصائحتضمني "مالحظة"
أخذ توجوب أن ترح كذلك واقُ". مستقل عن"بعبارة " منفصل عن"اقترحت منظمة دولية إبدال عبارة    ٣- ٣-٢- ١

" منفصل عن"دال عبارة ودرس االجتماع اقتراح إب. اإلجراءات القضائية/ بشأن السالمة أولوية على التحقيقاتاتالتحقيق
اإلجراءات /التحقيقات بشأن السالمة أولوية على التحقيقات  منحولقي اقتراح. ، وفي النهاية رفضه"مستقل عن"بعبارة 
قياسية، وأنه ينبغي التركيز قاعدة  دعماً، لكن المجتمعين شعروا بأنه يجب أن يكون على شكل توصية بدالً من القضائية

  .الواقعة/بغي أن تعرقل التحقيقات واإلجراءات القضائية التحقيق التقني في الحادثحقيقة أنه ال ين على
، جرى اإلعراب عن تحفظات تتعلّق باألولويات الوطنية للدول بالنسبة إلى االقتراح أثناء مداوالت إضافية  ٤- ٣-٢- ١

وأكدت دول . وأشارت دولة إلى أن التعاون مع التحقيقات القضائية ممكن، على أن يكون شفافاً.  التوصية المقترحةبشأن
  .لكن ينبغي منح األولوية للتحقيقات بشأن السالمة. متوازيةيمكن أن تكون عديدة أنه ينبغي أن تكون التحقيقات منفصلة، و

 لكن هذه المنظمة . والتحقيقات القضائية١٣حق تحقيقات الملوافقت منظمة دولية أخرى على الفصل بين   ٥- ٣-٢- ١
 تقييدية جداً وأال تسمح للمصنّعين بتوفير الدعم المالئم لفريق التحقيق ألنه لن أعربت عن قلقها من أن تصبح هذه األحكام

  .يةالوقائعالمعلومات يكون بمقدورهم االطالع على 
 إلى قاعدة قياسية وتغيير ترتيب الفقرة للتشديد ١- ٤-٥قرة في النهاية وافق المجتمعون على اقتراح رفع الف  ٦- ٣-٢- ١

  كّل من الخبرة التي ينبغي إشراكها فيلتوضيح اإلشارة إلى" المالحظة"وسيجري أيضاً تضمين . ١٣ تحقيقات الملحق على
الصياغة إلى على نحو ما جرت مناقشته، ووافق على ترك أمر توصية جديدة  فضالً عن ذلك، أقر االجتماع .التحقيقات

  .األمانة العامة
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  :بناء على ما تقدم، وضع االجتماع التوصيات التالية  ٧- ٣-٢- ١

توصية بقواعد وتوصيات 
 واجراءات

   ١-٤-٥ة  ـ تعديل الفقر٢/٣-١التوصية 
  : على النحو التالي١-٤-٥ الفقرة عدل

. . .  
  الفصل الخامس ـ التحقيق

. . .  
  اؤهوإجر تنظيم التحقيق

. . .  

  عام

.. .   
 عن أيمنفصالً  رى وفقاً ألحكام هذا الملحقجي تحقيق ي أن يكونأ يجب  ـتوصية  ١-٤- ٥

  .المسؤوليةلتوزيع اللوم أو قضائية أو إدارية إجراءات 
. . .  

التحقيق ب من الهيئة الحكومية المعنية    تكليف خبراء    يمكن إنجاز الفصل عبر   ـ  ١مالحظة  
 ويـرجح أن يكـون      . أو اإلدارية   باإلجراءات القضائية  الحوادث، وتكليف الخبراء المالئمين   في  

علومـات   وفي مجال جمع الم    في موقع الحادث   بين العمليتين مطلوباً   ١٠-٥  وفقاً للفقرة  التنسيق
  . بعين االعتبار١٢-٥، مع أخذ أحكام الفقرة وقائعيةال

. . .  
  توصية جديدة ـ ٢/٤-١التوصية 

  :تاليصاغ االجتماع توصية جديدة على النحو ال
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 ينبغي أن تضمن الدولة أن أي تحقيقات تُجرى بموجب أحكام هذا الملحق ـ  توصية  ٢-٤- ٥  
ال تعرقلها تحقيقات أو اجراءات و يتاح لها االطالع بال قيد على كل المادة االثباتية دون إبطاء

  .ادارية أو قضائية
بروتوكوالت أو اتفاقات بين  قد يحقق مقصد هذه التوصية عن طريق تشريع أو مالحظة ـ

  .سلطات التحقيق في الحوادث وبين السلطات القضائية

  استعمال المعلومات من مسجالت بيانات الرحلة الجوية  ٤-٢- ١
ر حماية لبيانات مسجل بيانات الرحلة الجوية عند التشارك يوفت هناك حاجة إلى تذا كانإبحث االجتماع ما   ١- ٤-٢- ١

 المزيد من الحماية لمثل هذه وفيرت  أنه ربما يكون من الصعبجرت مالحظةو. ع دولة أخرىفي مثل هذه البيانات م
  .ة واطالع الجمهور على المعلوماتالبيانات من االفشاء، بسبب التركيز الحالي على الشفافي

ة بشأن إساءة ، أيدت منظمة دولية المخاوف المثار الرحلة الجوية مسجل بياناتحماية بياناتبالنسبة إلى   ٢- ٤-٢- ١
 البيانات، وبالتالي تؤثّر سلباً ة مثل هذه البيانات قد تقلّص اطالع المصنعين علىاستخدام البيانات، لكنها أشارت إلى أن حماي

 على عدم وجود حاجة ألن تتناول  ومع أخذ هذه المخاوف بعين االعتبار، وافق االجتماع.على سالمة الرحالت الجوية
  .حماية بيانات مسجالت بيانات الرحلة الجويةأحكام اإليكاو مسألة 

ما لم تقرر السلطة المختصة  "١٢-٥ منظمة دولية أن القسم األخير من الجملة األولى في الفقرة اقترحت  ٣- ٤-٢- ١
هذا االجراء من أثر سيئ محلي أو دولي على  بادارة العدل في تلك الدولة أن افشاء هذه السجالت يتجاوز ما قد ينتج عن

 واقترحت المنظمة أيضاً .ولم يؤيد المجتمعون هذه المخاوف. ، يضعف قصد الفقرة" التحقيق أو أي تحقيقات في المستقبلهذا
ولم ". جميع المسجالت"بعبارة  ١٢-٥  الفقرةمن ) دالجزء في" القيادةلمقصورة التسجيالت الصوتية "أن يجري تغيير عبارة 
لن يجري " على النحو التالي ١-١٢-٥حت المنظمة إضافة جملة جديدة على الفقرة ، اقترأخيراًو. يلق هذا االقتراح الدعم

ة  عبارإلى إبدالاقترحت  وأيدت دولة هذا االقتراح، لكنها". ين أمام الجمهورتورطفي أي حال كشف هويات األشخاص الم
.  لمعالجة هذه المسألة٢-١٢-٥ة بالرقم وبعد المزيد من المناقشة، تمت الموافقة على اعداد فقرة جديد". أسماء"بـ " هويات"

  .على النحو الذي جرى فيه تعديلهولقي هذا االقتراح دعماً واسعاً 
 تناقض محتمل بين ما  إلزالة أي٢-٤ من الفقرة )دالجزء اقترحت دولة أن تدرس األمانة العامة تعديل   ٤- ٤-٢- ١

في " أسماء"واقترح إبدال عبارة .  ماورطين في حادثاتفق عليه االجتماع بشأن عدم الكشف عن أسماء األشخاص المت
  . ووافق المجتمعون عليه."مؤهالت"بـ  ٢- ٤ من الفقرة )دالجزء 
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  :وضع االجتماع التوصيات التالية   ٥- ٤-٢- ١

توصية بقواعد وتوصيات 
 واجراءات

   من الفصل الرابع٢-٤ة  ـ تعديل الفقر٢/٥-١التوصية 
  ١٣ من الملحق  الخامس من الفصل١-١٢-٥والفقرة 

  : من الفصل الخامس، كما يلي١-١٢-٥من الفصل الرابع، والفقرة )  د٢-٤عدل الفقرة ت

  بالغ ـ اإلرابعالفصل ال
. . .  

  المضمونالشكل و
. . .  
يجب أن يصاغ االخطار بعبارات واضحة وأن يتضمن المعلومات التالية بقدر ما    ٢- ٤

  :م توافر معلومات كاملةيتوفر منها ، وأال يتأخر ارساله لداعي عد
. . .  
  الطاقم والركاب،أعضاء  ة، وجنسي قائد الطائرةمؤهالت) د
. . .  

  الفصل الخامس ـ التحقيق
. . .  

  افشاء السجالتعدم 
. . .  
  أمام الجمهور في حادث أو واقعةولن يجري اإلفشاء بأسماء األشخاص المتورطين  ٢-١٢- ٥

  .من قبل سلطات التحقيق في الحادث
 . ..  
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  مشاركة الدول في التحقيقات  ٥-٢- ١
  :ـ لاتنظر االجتماع في اقتراح  ١- ٥-٢- ١

 على كل دولة لديها  وتوسيع نطاق انطباقهاتوضيح أحكامها ل٢٧- ٥ الفقرة فيالقاعدة  تعديل  )أ  
  .مواطنين على متن الطائرة، بدالً من تلك التي لديها مواطنين قتلى أو مصابين بإصابات خطرة

 لضمان أن الدول المعنية مباشرة بتحقيق ستحصل في الوقت المناسب على  توصية جديدةإضافة  )ب  
  .المعلومات الوقائعية المثبتة من التحقيق

 بشأن توسيع نطاق انطباق ة، لكن عدداً من الدول أعرب عن قلقه المقترحات للتغيير عامكان ثمة تأييد  ٢- ٥-٢- ١
ي أن هذا االقتراح قد تئوار. طائرة تعرضت لحادث لديها مواطنين على متن  دولةأي ليشمل ١٣ من الملحق ٢٧-٥الفقرة 

معلومات ال التحقيق ويؤخر تقديم ؤدي إلى إبطاء عمليةيقد ، و والتكاليف المرتبطة بذلك مايزيد عدد المشاركين في تحقيق
 للمعلومات  مواطنون منها، حاجة أكبر واستناداً إلى اعتراف االجتماع بأن لدى الدول التي قتل. بشأن السالمةالوقائعية

 والذي يحدد األمر بالدول التي ٢٧-٥الضحايا، وافق االجتماع على العودة إلى النطاق الحالي للفقرة أسر للتمكّن من إبالغ 
  .لديها مواطنين قتلوا أو أصيبوا إصابات خطرة

الحادث، في حين مكان  والذي يتناول زيارة ٢٧- ٥لفقرة ا من)  أللفقرة الفرعية لم تؤيد دولة النص الحالي  ٣- ٥-٢- ١
. ، وأوصت بأن تقوم األمانة العامة بتوضيحها١٣ في الملحق غير معرفة بوضوح" خبير" أن عبارة ت دولة أخرىأر

 وأقر االجتماع ). ب٢٧-٥ حسبما ترد في التعديل المقترح للفقرة "كان "دال من ب"هو " عبارةاستخدام أيضادولة واقترحت 
  .ذا االقتراحه
 الحصول على معلومات وقائعية من التحقيق في وقت كان هناك دعم واسع للتوصية المقترحة بشأن  ٤- ٥-٢- ١

 وأن األمانة العامة قدمت توضيحات بشأن ٦-٦أن هذه التوصية مشابهة للتوصية الواردة في الفقرة أت دولة رو. مناسب
  .ينقصودن المترتيبيالفوارق القائمة بين ال

 على ٢٨- ٥  بالرقمفقرة جديدةإضافة  و٢٧-٥ ةهذه المناقشات، وافق االجتماع على تعديل الفقرلنتيجة    ٥- ٥-٢- ١
  :النحو التالي

توصية بقواعد وتوصيات 
 واجراءات

ـ ٢/٦-١التوصية   الفـصل  فـي  ٢٨-٥  بـالرقم  فقرة جديدةاضافة و٢٧-٥ ةل الفقريعدت  
  الخامس

  :على النحو التالي الفصل الخامس، في ٢٨-٥ دة بالرقم جدي فقرةتضافو ٢٧-٥ ة الفقرتُعدل

  الفصل الخامس ـ التحقيق

. . .  

   تكبدت وفياتاشتراك الدول التي
  أو إصابات خطيرة لمواطنيها



AIG/08-WP/79  
  

  من جدول األعمال٢-١تقرير عن البند  1.2-9
  

  الحقوق والصالحيات
لدولة التي لها مصلحة خاصة في ا يجب على الدولة القائمة بالتحقيق أن تسمح  ٢٧- ٥

بعد تقديم طلب لها و اصابات خطيرة بين مواطنيها، بأن تعين، حادثة ما، نظرا لحدوث وفيات أ
  :بما يلي  في القيامله الحق خبيرا بذلك،

  .زيارة مكان الحادث  )أ 
لتي يجب أن توافق على إفشائها أمام ا و،الحصول على المعلومات الوقائعية ذات الصلة  )ب 

   و،لتحقيقالجمهور الدولة التي تقوم بالتحقيق، وتتضمن معلومات عن مدى تقدم ا
  .االشتراك في التعرف على الضحايا  )ج 
تسلم نسخة من   )ج .الخبير المساعدة في أخذ أقوال الركاب الناجين من مواطني دولة  )د 

  .التقرير النهائي
 من حادث استقبال الناجين من ال، وفي تحديد هوية الضحايا  فيالمساعدة  من  وهذا لن يمنع الدولة     

  .تلك الدولة
للدولة التي تجري التحقيق أن تنشر، خالل الـسنة األولـى مـن             ـ ينبغي    توصية  ٢٨-٥

التحقيق على األقل، المعلومات الوقائعية الثابتة وتشير في حينه الى التقدم المحـرز فـي هـذا                 
  .التحقيق

- -  -  - - - - -  - -  
 


