
 

 

 

 

 

 

 توجيهات 
 بشأن النظر في 
 توصيات مؤقتة

____________________________________ 
 
ت اإلجراء الذي دسبتمبر، ّحد 3في رّدي على المذكرات التي ُقدمت خالل جلسات االستماع اإلجرائية بتاريخ  .1

 . توصيات مؤقتة ما إن كنت سوف أصدراألخذ به للبّت فييل إلى أمكنت 

مجلس بلدية و وزارة شؤون مجلس الوزراء بمذكرة دعا فيها إلى ضرورة إضافة كل من تقّدم اتحاد فرق اإلطفاء  .2
لتي تون وتشلسي إلى قائمة أولئك الذين ينبغي الطلب منهم وصف الخطوات التي اتخذوها أو اغكنزنرويال 

 ها ردًا على الحريق. اتخاذيعتزمون 

لى من الثك 11باستثناء المجموعة اآلخرين من المشاركين األساسيين لم أستلم أي مالحظات أخرى من أي  .3
االستماع في جلسة التوصيات الواردة في مذكراتهم إصدار الشروع فورًا في والناجين والسكان، الذين طلبوا مني 

 .أطراف أخرى على أساس أنهم ال يحتاجون إلى مزيد من األدلة أو الدراسة من جانب أي تلك 

وزارة شؤون مجلس وليس  ،نغتون وتشلسيز كنرويال أتفق مع الرأي بأنه من الضروري إضافة مجلس بلدية  .4
على ردًا تعتزم اتخاذها ، إلى قائمة األطراف التي ينبغي سؤالها حول الخطوات التي اتخذتها أو التي اءزر الو 
 لحريق.ا

 توصيات بدون المزيد من األدلة والمشاورات.إصدار وليس في نيتي  ،11ال أقبل حجج المجموعة  .5

 ات أخرى، فإنني أصدر اآلن التوجيهات التالية:في غياب أي اعتراض .6

والمجتمعات  ، ستقدم كل من فرق لندن لإلطفاء، ووزارة اإلسكان2018أكتوبر  26بحلول يوم الجمعة  (1
التحقيق هيئة لكنزنغتون وتشلسي رويال ومجلس بلدية  ووزارة الداخلية وعمدة لندنم المحلي، الحكو 

معقول اإلجراءات التي اتخذوها فعال لمعالجة مسائل السالمة العامة تفصيل يصفون فيها بموقف ورقة 
اتخاذها. ويجب والمنطق الكامن وراءها، وأي خطوات أخرى يعتزمون حاليا  الحريق،أثيرت بعد التي 

لدى المسؤولين أن تحدد هوية الشخص أو األشخاص و  ،أن تكون ورقة الموقف مدعَّمًة بأدلة موّثقة
   الخطوات الواردة في الورقة؛ عنكل منهم 

في ذلك، مقترحاتهم إن رغبوا  ،األساسيينن يالمشاركيرسل كل ، 2018ديسمبر  14بحلول يوم الجمعة  (2
 التحقيق حول التوصيات المؤقتة؛إلى هيئة 



 

 

 

 

 

 

تعليقاتهم في ذلك، إن رغبوا  ،يرسل كل المشاركين األساسيين، 2019يناير  11بحلول يوم الجمعة  (3
 المقترحات إلى هيئة التحقيق؛على 

يصدر خبراء هيئة التحقيق تقارير قصيرة تتضمن وجهات ، 2019يناير  18بحلول يوم الجمعة  (4
 ؛التوصيات المؤقتة المقترحةنظرهم حيال 

للنظر ، سوف ُتعقد جلسة 2019فبراير  4يناير أو االثنين  28خالل األسبوع الذي يبدأ يوم االثنين  (5
   خبير شفوية قد تكون مطلوبة.وأي إفادة  ،في المذكرات الخاصة بالتوصيات المؤقتة
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