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  اجتماع شعبة التحقيق في الحوادث
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

 ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣من  مونتريال،

  ١٣ الملحق : من جدول األعمال١البند 
  تقرير الختاميال: ٦-١

  اإلجراء بشأن توصيات السالمة
  )األمانة العامةمقدمة من  ورقة(

  وجزمال

لمنح الدول فترة زمنية تمكنها من  ١٣حق المل يف ١٠-٦إدخال تعديل على الفقرة هذه الورقة تقترح 
وتقترح . خالل إجراء تحقيق في حادثة أو واقعة أو بعدهبشأن السالمة قترحة متوصيات الالالرد على 

 شأنلم توجه إليها التوصيات المقترحة ب دولة ا التي تتخذهات جديد يعالج اإلجراءنص وضعأيضا 
  .السالمة

  .٣في الفقرة  جتماعطلوب من اال الماإلجراءيرد 

  المقدمة - ١

 من الفصل السادس في ١٠-٦ للجمعية العمومية إدخال تعديل على الفقرة ٣٦اقترحت عدة دول خالل الدورة   ١- ١
 النظر في التعديل المقترح في يـفضل الجمعية العمومية أنه ورأت. وقائع الطائراتوحوادث في تحقيق ال – ١٣الملحق 

  .الحوادث ومنع وقوعهاسياق اجتماع شعبة التحقيق في 
  : ما يلي١٠-٦ويتضمن التعديل المقترح إدخاله على الفقرة   ٢- ١

   السالمة؛ بشأنلرد األولي على توصيةل زمني حدتقديم   )أ  
 السالمة بوصفها الجهة التي توجه إليها التوصيات  بشأنيجب على الدولة المتعاقدة التي تتلقى توصيات  )ب  

 عدم اتخاذ أي سباب التي دعت إلى، أو األالتي هي قيد البحثية المتخذة أو اإلجراءات الوقائ صدرأن ت
  بشأنتوصياتمباشرة توجه إليها ال التي جهة البوصفها  ،لدول المتعاقدة، في حين ال يجوز لتدابير

   ؛عن المعلومات نفسها عند اتخاذها لإلجراءاتأيضا أن تفصح  ،السالمة
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أن تخطر الدولة المقترحة إلى  السالمة  بشأنلة التي تتلقى توصيات الدو١٠-٦يدعو نص الفقرة الحالية و  ٣- ١
  .أي تدابير اتخاذ عدم ة أو التي هي قيد البحث، أو باألسباب التي دعت إلىيبالتدابير الوقائ

  مناقشةلا  -٢
 أو الظروف غير اآلمنةهذه زالة  اتخاذ إجراءات إليتعينظروف غير آمنة، يتم تحديد عندما يجري تحقيق و  ١- ٢

  .لسالمةبشأن ا شكل توصيات ة المقترحتتخذ اإلجراءاتوقد . من الخطر إلى مستوى مقبولللحد  يةإجراءات تخفيفتنفيذ 
 الختـامي   هتقريـر  أو فـي      التحقيق في أي وقت من األوقات خالل     أن تصدر    التي تجري التحقيق     ةيجوز للدول و  ٢-٢

إصـدار توصـيات   التعجيل بر في بداية التحقيق، يتم يتهديد خطن وجود  إذا تم الكشف ع   ،  عموماو. السالمةبشأن  توصيات  
الواقعـة  /تكتسي هذه التوصيات أهمية بالنسبة لدولة الحادثةيمكن أن و. على الفورن السالمة وينبغي أن تحظى باالهتمام    بشأ

وجهـت إليهـا   ، ينبغي للدولـة التـي   من ثمو. يضا، كدولة الصنع على سبيل المثال     أ أو قد يتعين توجيهها إلى دول أخرى      
. ن السالمة بإجراءاتها الرامية لمعالجة هـاجس الـسالمة        شأ السالمة أن تخطر الدولة التي تصدر التوصية ب        نشأتوصيات ب 

إخطار الدولة التي تصدر التوصـية علـى        ، ينبغي   شأن السالمة التوصية ب للطابع االستعجالي المحتمل الذي تتسم به       ونظرا  
  .الفور

ـ   ،ن السالمةشأإليها التوصية بلم توجه دولة قد يحدث أن تقوم    و  ٣-٢ باتخـاذ  ، ذه التوصـية  لكنها أصـبحت تعـي به
ـ . ن السالمةشألتوصية ب لاإلجراءات نتيجة    ن شأوينبغي لهذه الدول أيضا أن تبلغ بإجراءاتها إلى الدول التي تقترح التوصية ب

  . الئقنحو السالمة على بشأن تها السالمة، كي يتسنى لهذه األخيرة رصد نتائج توصيا

  اإلجراء المقترح  - ٣

  :، والتي تتضمن ما يلي المرفقفي  المقترح إدخالهاتيرجى من االجتماع النظر في التعديال  ١- ٣

اإلجراءات ن السالمة لإلبالغ بشأالتي تتلقى التوصية بإضافة فترة إخطار مدتها تسعون يوما للدولة   )أ  
  ؛ في هذا الشأنالمتخذة

  .ن السالمةشأإضافة توصية جديدة بشأن اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها دولة لم توجه إليها التوصية ب  )ب  

- -  - - -  - - -  - - -  
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  المرفق
  ١٣ المقترح إدخاله على الملحق عديلالت

. . .  

   التقرير الختامي:سادسالفصل ال
. . .  

  التوصيات الخاصة بتأمين السالمةمسؤولية الدولة التي تتلقى 

  التدابير بشأن توصيات السالمة

ن يوما مـن    يفي غضون تسع  ،  يجب على الدولة التي تتلقى توصيات لتأمين السالمة أن تخطر الدولة المقترحة             ١٠-٦
  .عدم اتخاذ أي تدابير لى إ بالتدابير الوقائية المتخذة أو التي هي قيد البحث ، أو باألسباب التي دعت ،رسالة اإلحالةتاريخ 

  

. . .  

 أن تخطـر    شأنها، إجراءات ب  تالسالمة، لكنها اتخذ  شأن  ينبغي للدولة التي لم توجه إليها التوصية ب        – التوصية  ١١-٦
  . قيد البحث يالدولة المقترحة باإلجراءات الوقائية المتخذة أو التي ه

  
  

  - انتهى -


