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  ة والثالثونبعالدورة السا — الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

  )٢٠١٠(المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة  متابعة :من جدول األعمال ٢٥ البند

  السالمة واستخدامهاسلوك بشأن تبادل معلومات المدونة مبادئ 
  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

  التنفيذي وجزالم
وصيات لضمان شفافية تبادل معلومات ت(HLSC 2010)  ٢٠١٠قدم المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة لعام 

أن تستخدم هذه المعلومات ينبغي كما أقر المؤتمر أنه ال . نظام الطيران المدني الدوليضمن السالمة وفعاليتها 
ولهذا السبب، أوصى المؤتمر االيكاو بسن مدونة . ألغراض غير مقبولة، بما فيها لتحقيق مكاسب اقتصادية

  .ة بطريقة منصفة وثابتةسالمكفالة استخدام معلومات اللسلوك 
مدونة السلوك بشأن تبادل  مبادئب لقالوارد في التذييل المتعقرار اعتماد ال الجمعية العمومية يرجى من: اإلجراء

  .معلومات السالمة واستخدامها

األهداف 
  :اإلستراتيجية

  .Aبالهدف االستراتيجي مرتبطة ورقة العمل هذه 

ألمانة اهذه األنشطة من الوفورات المحتملة المتعلقة بمكاسب اإلنتاجية أو الكفاءة داخل  تُمول  :اآلثار المالية
  .)SAFE(الجوية  الطوعية المقدمة إلى صندوق السالمةكات أيضا من االشتراالعامة و
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  مقدمة  -١
تنفيـذ  بشـأن  ومن بينها تقارير  ،السالمة الجويةللنهوض بعديدة من المعلومات التي يمكن تبادلها نواع هناك أ ١-١

طيعـة  أن تكون شفافة و ٢٠١٠المستوى بشأن السالمة لعام  عرفيالالمؤتمر  حرتقاالدول للقواعد والتوصيات الدولية، والتي 
 . لتمكين جمهور المسافرين من اتخاذ قرارات مستنيرة

مصـادر  مستقبال  (SSPs)وبرامج سالمة الدولة  (SMS)إضافة إلى ذلك، سيستحدث تنفيذ نظم إدارة السالمة و ٢-١
التي ستجمعها الدول وصناعة الطيران وستشمل هذه المعلومات . سالمة الطيرانلتعزيز إضافية للمعلومات يجب استخدامها 

سـتراتيجيات  االنظام النقل الجوي الـدولي و  ضمناإلبالغ عن األخطار التي تتم مواجهتها أو مالحظتها ومنظمات الطيران 
تجميع البيانات وتكاملهـا،  إذ سيتيح جع تبادل تلك المعلومات جهود السالمة الدولية، وسيش. للتخفيف من المخاطر ذات الصلة

 . وبالتالي إثراء عمليات تحليل السالمة

 المناقشة  -٢

جنى من توافر معلومات السالمة منافع هامة، ثمة حاجة مرتبطة بذلك للتقليل من إمكانية اسـتخدام  في حين ستُ  ١-٢
 (HLSC 2010) ٢٠١٠لعـام  بشأن السـالمة  رفيع المستوى الولذلك أوصى المؤتمر . غير مالئمةلسالمة بطريقة امعلومات 

السـالمة  استخدام معلومات بشأن إلرشاد الدول األعضاء وقطاع الطيران ومنظمات الطيران بأن تضع االيكاو مدونة سلوك 
تحقيق مكاسـب   ذلك ة بما فيالئمغير م، وليس ألغراض ن، لتحسين سالمة الطيرافحسب ةمتسقمنصفة ومالئمة وبطريقة 
 .اقتصادية

ـ مدونة سلوك تنبني على سياسات مبادئ لالجمعية العمومية يتضمن مشروع قرار و  ٢-٢ الشـفافية   رسـي ية لتقائم
. تلك المعلومات لتحسين سـالمة الطيـران فقـط    استخداموتبادل أشكال مختلفة من المعلومات المتصلة بالسالمة مع ضمان 

 ٢-٣٦(الجمعيـة العموميـة   العديد من قـرارات  نص عليها المبادئ التي شروع القرار إلى بادئ المضمنة في مالموتستند 
الطيران رؤساء مؤتمر و ٢٠١٠رفيع المستوى بشأن السالمة لعام الوإعالنا المؤتمر ) ١٠-٣٦و ٩-٣٦و ٧-٣٦و ٣-٣٦و

لتوجيـه   اكما ستقدم هذه المبادئ إطارا رفيع. (DGCA/06) ٢٠٠٦لعام الجوية سالمة للعالمية الستراتيجية الخاص باالالمدني 
، يتنـاول  ٢٠١٠ عمل الفريق العامل متعدد التخصصات، وفقا لما اقترحه المؤتمر الرفيع المستوى بشـأن السـالمة لعـام   

 . الجوانب القانونية والفنية والتشغيلية المتصلة بتبادل معلومات السالمة

 االستنتاجات  -٣

نظم إدارة السالمة ونظام سالمة الدولة باإلضافة إلى نظم االستطالع لسـالمة الطيـران   طبيق نظرا لتواصل ت  ١-٣
ويمكن أن تكون تلـك المعلومـات   . بشكل متزايد هاريالدولي، سيتم جمع مصادر متنوعة للمعلومات المتصلة بالسالمة وتوف

وستتوقف المنافع التـي  . سفربخصوص التخاذ قرارات مستنيرة مساعدة جمهور المسافرين على الأساسية لتحسين السالمة و
ستجنى من مصادر المعلومات هذه على زيادة الشفافية على أساس الثقة المتبادلة، وكذلك تبادل معلومات السالمة الموجـودة  

غرض وحيـد  ومات لولهذا السبب، يعتبر وضع مدونة سلوك مناسبة أساسيا لضمان استخدام هذه المعل. بحوزة هيئات متعددة
  .ين سالمة الطيرانهو تحس

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 تذييللا

  الجمعية العمومية هتعتمد قرارمشروع 
  في دورتها السابعة والثالثين

  مبادئ مدونة السلوك بشأن تبادل معلومات السالمة واستخدامها:  ٢٥/١القرار 
  بشكل جماعي وفردي مسؤولية ضمان سالمة الطيران المدني الدولي؛ حملالدول األعضاء تت لما كانت

اإلطار القانوني والتشغيلي الذي يمكن للـدول األعضـاء أن تبنـي    وفر اتفاقية الطيران المدني الدولي ومالحقها تولما كانت 
عليه نظاما لسالمة الطيران المدني يقوم على الثقة واالعتراف المتبادلين، وهو ما يقتضي قيام كل الدول األعضاء بواجباتهـا  

  ؛مراقبة السالمة الجوية على النحو المناسبفي ، وفي تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية
بأن الثقة المتبادلة بين الدول، وكذلك ثقة الجمهور في سالمة النقل الجوي تتوقف على االطالع علـى المعلومـات    وإذ تذكر

  المالئمة في مجال تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية؛
ن أحد أهـداف تبـادل   بأن توخي الشفافية وتبادل هذه المعلومات دعامتان أساسيتان إلقامة نظام نقل جوي سليم، وأ وإذ تذكر

  ؛متسقة وواقعية وشفافةلشواغل السالمة بصورة على مستوى الدولة وعلى المستوى العالمي المعلومات هو االستجابة 
لدى قطاع الطيران ومنظمات الطيـران  الدول كل على حدة و وزةحوجد في معلومات السالمة التي ت ه من شأنبأن وإذ تسلم

فرصـة للقيـام   تتيح تقدم منظورا أكثر وضوحا حول مكامن المخاطر الموجودة والناشئة، وة والمتعلقة بوجود أخطار تشغيلي
  إجراءات على أساسها بشكل جماعي؛ تخذعندما يتم تبادل تلك المعلومات وتبتدخالت في الوقت المناسب لتحسين السالمة 

بأن هناك حاجة لوضع مبادئ خاصة بسرية المعلومات وشفافيتها لضمان استخدام معلومـات السـالمة اسـتخداما     وإذ تسلم
ال غير، وليس ألغراض أخرى غير مالئمة، بما في ذلك لتحقيـق مزايـا   ، لتحسين سالمة الطيران متسقامنصفا ومالئما و
  اقتصادية؛
ألغراض المرتبطة بالسالمة قد يحول دون تقديم تلك المعلومات، مـع  أن استخدام تلك المعلومات ألغراض غير ا وإذ تدرك

  ما سيترتب علي ذلك من أثر سلبي على سالمة الطيران؛

  :فإن الجمعية العمومية
إلى المجلس أن يعد مدونة سلوك لتبادل معلومات السالمة واستخدامها، باالستناد إلى المبـادئ التاليـة، فـي    تطلب   -١

  :جملة أمور

بمسؤولياتها الفردية وفائها لضمان وتتبادلها مناسبة سالمة ذات الصلة والمعلومات الالدول األعضاء  تجمع  )أ
 والجماعية بفعالية لصالح سالمة الطيران المدني الدولي؛
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للمساعدة في القيام بالعمليات التي تخضع لمراقبتها في امتثال تام معلومات السالمة  األعضاءالدول تستخدم   )ب

 ؛د والتوصيات وغير ذلك من اللوائح المنطبقةللقواع

السـالمة  معلومـات  اسـتخدام  : ما يليوصناعة الطيران ومنظمات الطيران المدني  الدول األعضاءتكفل   )ج
 لتحسين سالمة الطيران؛  فحسب ، واستعمالهامتسقةمنصفة ومالئمة والمتبادلة بطريقة 

المعلومات، على أن تراعي أيضـا الحاجـة إلـى الشـفافية     تتوخى الدول األعضاء الحذر في الكشف عن   )د
 واحتمال أن يعرقل هذا الكشف توفير المعلومات في المستقبل؛

علـى تـأمين سـريتها    خاصة بالسالمة من دولة أخرى، اللمعلومات التي لم تستلم ا الدول األعضاءتوافق   )ه
  .لدولة مصدر المعلوماتزي تلك التي تطبقها اواتالسرية بخصوص دئ وعلى االمتثال لمبا

  ـ ىـانته ـ


