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   التحقيق في الحوادث اجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

 
 ١٣الملحق :   من جدول األعمال١البند 
 التقرير النهائي:  ٦-١

 التعليقات على مشروع التقرير النهائي

  )األمانة العامةمقدمة من ورقة (

  الموجز
 ليتسنى توزيع مشروع التقرير النهائي ١٣من الملحق  ٣-٦تناقش هذه الورقة ضرورة تعديل الفقرة 

  .على جميع الدول التي اشتركت في التحقيق إلبداء ما لديها من تعليقات هامة ومدعمة
  .٣ويرد اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة 

  مقدمة  -١

ادث ووقائع حوالتحقيق في  – ١٣ من الملحق ٦ في الفصل ٣-٦اقترحت إحدى الدول تعديل الفقرة  ١- ١
  .حتى تشمل قائمة الدول التي تتسلم مشروع التقرير النهائي جميع الدول التي اشتركت في التحقيق الطائرات

 : على ما يلي٣-٦تنص الفقرة  ٢- ١

 الدولة التي بدأت التحقيق، وكذلك   إلىعلى الدولة القائمة بالتحقيق أن ترسل نسخة من مشروع التقرير النهائي            
دالء بتعليقاتها الهامة والمدعمة حول التقريــر       لى اإل إي اشتركت في التحقيق مع دعوتها       لى جميع الدول الت   إ

  :لى األطراف اآلتية للتعليق عليهإويرسل مشروع التقرير النهائي للتحقيق . بأقصى سرعة ممكنة 
  . دولة التسجيل  )أ 
  . دولة المستثمر  )ب 
  . دولة التصميم  )ج 
 . دولة الصنع  )د 
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.  قائمة الدول التي يرسل إليها مشروع التقرير النهائي للتعليـق عليـه  ٣-٦قرة وترد في الجزء األخير من الف     ٣- ١
  .والغرض من وضع هذه القائمة هو ضمان إتاحة الفرصة لهذه الدول للتعليق على مشروع التقرير النهائي

  مناقشة -٢
  اشتراك الدول في التحقيق  ١-٢
 أنه ليس هنـاك مـا يمنـع    ٢٢-٥ و١٨-٥ ، تفيد المالحظتان التابعتان للفقرتين ١٣ من الملحق    ٥في الفصل    ١-١- ٢

 تعيين   التي قامت بتصميم أو تصنيع محرك الطائرة أو أحد أجزائها الرئيسية            القائمة بالتحقيق من أن تطلب من الدولة       الدولة
 . ممثل معتمد

 أي دولة تقدم عند الطلب معلومات أو تسهيالت أو خبراء للدولة التي تجري التحقيق حق ٢٣-٥وتبين الفقرة  ٢-١- ٢
 .عين ممثال معتمدا لالشتراك في التحقيقت أن في

 ينص على أن االشتراك في التحقيق ال يقتصر على دولة التسجيل ١٣وبناء على ما تقدم، يتضح أن الملحق  ٣-١- ٢
تخويل الحق في التعليق على مشروع التقرير أيضا يتعين سودولة المستثمر ودولة التصميم ودولة الصنع فحسب، بل 

 الدول ضمنومهما يكن األمر، ينبغي إدراج الدول اآلنفة الذكر على األقل .  األخرى التي اشتركت في التحقيقالنهائي للدول
 .التي يوزع عليها مشروع التقرير النهائي

  اإلجراء المقترح -٣
، بناء على ١٣ من الملحق ٣-٦في الفقرة " في جميع األحوال"يرجى من االجتماع النظر في إدراج عبارة  ١- ٣

 . الوارد في المرفقاالقتراح
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  المرفق

  ١٣تعديل مقترح للملحق 
. . .  

   التقرير النهائي- ٦الفصل 

. . .  

  مسؤولية الدولة القائمة بالتحقيق

  التشاور
 الدولة التي بدأت التحقيـق، وكـذلك     إلىعلى الدولة القائمة بالتحقيق أن ترسل نسخة من مشروع التقرير النهائي              ٣-٦

 بتعليقاتها الهامة والمدعمة حول التقريـر بأقصى سـرعة  إلى اإلدالء جميع الدول التي اشتركت في التحقيق مع دعوتها       ىإل
  : األطراف اآلتية للتعليق عليهإلىيرسل مشروع التقرير النهائي للتحقيق  في جميع األحوال،و. ممكنة

  . دولة التسجيل  )أ 
  . دولة المستثمر  )ب 
  . دولة التصميم  )ج 
 . نعدولة الص  )د 

. . .  

 ى ـــ انته


