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 فريق خبراء التسهيالت
 االجتماع الثامن

 42/11/4112إلى  42مونتريـال، 

 التاسع على الملحقتعديالت المن جدول األعمال:  4البند 

 مساعدة تعديل مقترح على الملحق التاسع: 
 وأسرهمضحايا حوادث الطائرات 

 )مقدم من األمانة(

 التنفيذي موجزال

 والرأس األخضرسبانيا، بالتعاون مع األرجنتين إفي الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو، قدمت 
يطاليا والمكسيك والبرتغال، ورقة العمل  ضحايا مساعدة (، 1والتصويب رقم ) A38-WP/301وفنلندا وفرنسا وا 

بشأن  إضافة بندلى النظر في إ.  وأيد المؤتمر التوصية بأن ُيدعى مجلس االيكاو الطائرات وأسرهمحوادث 
ووافق المجلس بدوره بخالف الملحق الثالث عشر.   آخر ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم في ملحقمساعدة 

 ء التسهيالت.على أن تعالج األمانة الموضوع، بالتنسيق مع فريق خبرا

 فريق خبراء التسهيالت: المعروض على جراءاإل

 النظر في مقترحات لتعديل الملحق التاسع كما يرد في المرفق.إلى  دعى فريق خبراء التسهيالتيُ 

 مقدمةال -1

 والرأس األخضراألرجنتين ( قدمت إسبانيا بالتعاون مع 2/11/4112إلى  42/9في الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية ) 1-1
يطاليا والمكسيك والبرتغال )ويمكن  ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم مساعدة (،1والتصويب رقم ) A38-WP/301ورقة العمل  وفنلندا وفرنسا وا 
وفي (. http://www.icao.int/Meetings/a38/Pages/WP_Num.aspxالعام على العنوان:  اإللكترونيرؤية ورقة العمل هذه على موقع االيكاو 

الجديدة وثيقة ال، رحبت ورقة العمل ب1991للجمعية العمومية، المنعقدة في  24الموضوع منذ الدورة هذا تتبعها لتاريخ عمل االيكاو حول 
 .Doc 9998وأسرهم، والمنشورة باعتبارها الوثيقة  الطائراتضحايا حوادث مساعدة بشأن العامة السياسة  التي تتضمن للمنظمة

بإصدار ما يلزم تقوم جديد في الملحق التاسع يوصي الدول بأن بإضافة بند  ا  اقتراح A38-WP/301ورقة العمل  وتضمنت 1-4
 .وأسرهم حوادث الطائرات من تشريعات وأحكام وسياسات لمساعدة ضحايا
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حوادث ضحايا مساعدة يتعلق ببإضافة بند النظر في إلى  دعى مجلس االيكاوالجمعية العمومية التوصية بأن يُ  تأيدو  1-2
الحوادث.  ووافق المجلس بدوره على  في تحقيقعمليات البخالف الملحق الثالث عشر لضمان استقالل آخر وأسرهم في ملحق  الطائرات

 أن تقوم األمانة ببحث الموضوع بالتنسيق مع فريق خبراء التسهيالت.

 التوصيات -4

مع الرجوع إلى  ،قتراحات بتعديل الملحق التاسع كما وردت في المرفقالا في أن ينظرإلى  دعى فريق خبراء التسهيالتيُ  4-1
 .A38-WP/301ورقة العمل 

- - - - - - - - - 
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 المرفق
 الملحق التاسع كما يلي: دلع  ي  

 .  ضحايا حوادث الطائرات وأسرهممساعدة سياسات لوأحكام و  يعاتتشر  ما يلزم من بإصدارتقوم أن ينبغي للدول  — توصية 1-24
والوثيقة  "وأسرهم لطيراناضحايا حوادث لمساعدة تقديم الااليكاو بشأن  اتسياسبعنوان " Doc 9998الوثيقة إلى  العنايةه وج  تُ  — مالحظة

9973 Doc، وأسرهم لطيراناالمساعدة لضحايا حوادث  قديمتدليل " بعنوان". 
 
 
 
 

-انتهى  -


