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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الفنيةلجنة لا

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

  مبادئ مدونة السلوك بشأن تبادل المعلومات عن السالمة

، أعضاء ١دولة متعاقدة ٥٣ منمقدمة ورقة (
  )المدنيفي اللجنة األفريقية للطيران 

  )١(التنقيح رقم 

  الموجز التنفيذي
تم التوصل إلى إعداد  في مونتريال، ٢٠١٠خالل مؤتمر اإليكاو الرفيع المستوى بشأن السالمة المنعقد في مارس 

التي تتبعها مؤسسات الطيران بعدم  ةوتقتضي الممارسة المستمر. مدونة سلوك بشأن تبادل المعلومات عن السالمة
ألغراض مالئمة إعداد مدونة سلوك أكثر شمولية فيما يخص استخدام جميع الجهات  سالمةمات عن الاستخدام المعلو

  .بطريقة نزيهة ومتسقةالمعنية بالطيران للمعلومات عن السالمة 
  :القيام بما يليرجى من الجمعية العمومية ي :اإلجراء

ائر وران، ومؤسسات الطيران والدق على الدول األعضاء، وصناعة الطيبإعداد مدونة سلوك شاملة تنط  ) أ
  االقتصادية اإلقليمية؛

التأكد من أن مدونة السلوك تتضمن بيانات بشأن طبيعة ونطاق وأساليب تبادل المعلومات عن السالمة وكذلك   ) ب
على ذلك بالفعل المؤتمر  مستويات الحصول على المعلومات والغرض من استخدام المعلومات كما وافق

 ؛المذكور
  .٢-٣مقترحة في الفقرة المبادئ المن أن مدونة السلوك تحتوي على  التأكد  )ج

 A37-WP/60  :المراجع
Doc 9935, Report of the High-Level Safety Conference 2010 

   
                                                        

نغو، الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس األخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكو   ١
، مصر، غينيا االستوائية، اريتريا، إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي

يريا، ليسوتو، ليبيريا، الجماهيرية العربية الليبية، مدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيج
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  .تنزانيا المتحدة، زامبيا، زمبابوي
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 المقدمة - ١

في مونتريال، تم التوصل إلى  ٢٠١٠خالل مؤتمر اإليكاو الرفيع المستوى بشأن السالمة المنعقد في مارس  ١- ١
 . ة سلوك بشأن تبادل المعلومات عن السالمةإعداد مدون

 (Doc 9935) ٢٠١٠المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة للعام تشمل التوصيات التالية الصادرة عن و ٢- ١
 .الغرض المتفق عليه خالل االجتماع

  :تبادل معلومات السالمة) أ: ٢/٣التوصية 
ومات السالمة، والتي تنص على وجوب استخدام يتعين على االيكاو سن مدونة سلوك بشأن تبادل معل  )١

هذه المعلومات بطريقة منصفة وثابتة، واستعمالها لتحسين سالمة الطيران فقط، وليس ألغراض غير 
  مقبولة بما فيها لتحقيق مكاسب اقتصادية؛

ن ويتعين على االيكاو تيسير تكامل معلومات وبيانات السالمة المستقاة من مصادر عديدة فضال ع  )٣
 .تعميم نتائج التحاليل ذات الصلة، من أجل كفالة تعميم هذه المعلومات لتحقيق أغراض مقبولة

 مناقشةال - ٢

المؤتمر الرفيع المستوى بشأن االتفاق الذي تم التوصل إليه في خلُصت الدول اإلفريقية إلى أن، حتى بعد  ١- ٢
. ات عن السالمة ألغراض ال تتعلق بالسالمة، تواصل بعض مؤسسات الطيران استخدام المعلوم٢٠١٠في مارس السالمة 

وتجدر اإلشارة إلى العيوب المرتبطة بالقدرة على العمل . توى السالمةوال تعتبر هذه الممارسة أنها ترمي إلى تحسين مس
 .بأمان دونما في الوقت نفسه إيجاد وسائل الزمة إلدخال التغييرات الضرورية

هامة ة سلوك شاملة بشأن استخدام المعلومات بطريقة نزيهة ومتسقة ونتيجة لذلك، أصبحت مسألة إعداد مدون ٢- ٢
. وهناك اعتقاد راسخ بأنه، لتطبيق هذه المدونة بشكل متسق، ينبغي أن يتجاوز تطبيقها نطاق  الدول األعضاء. بشكل متزايد

سات الطيران األخرى روف أن المعلومات عن الطيران تستخدمها أيضا صناعة الطيران، ومؤسعوفي هذا الصدد، من الم
وبالرغم من أننا ندعم موقف اإليكاو بشأن مدونة السلوك، نود اقتراح المبادئ التالية إلعداد . والدوائر االقتصادية اإلقليمية

 :مدونة السلوك

ينبغي لمدونة السلوك أن تنطبق على كل شخصية قانونية تستخدم المعلومات عن السالمة، أيا كان   )أ
ل األعضاء، وصناعة الطيران، ومؤسسات الطيران والدوائر االقتصادية اإلقليمية، الغرض، مثل الدو

  ؛افي وثائق ملزمة قانون إدراجهاوينبغي 
لن يسمح للدول، وصناعة الطيران، ومؤسسات الطيران والدوائر االقتصادية اإلقليمية الحصول على   )ب

  ؛المعلومات عن السالمة ما لم توقع على مدونة السلوك
  ؛معمول بهاشروط المسؤولية الونفاذ آلية اإلونة السلوك على ينبغي أن تحتوي مد  )ج
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أن توافق  ن والدوائر االقتصادية اإلقليميةلدول األعضاء، وصناعة الطيران، ومؤسسات الطيرالينبغي   )د
ة على جمع المعلومات عن السالمة وتبادلها بطريقة شفافة لضمان االضطالع بمسؤولياتها الفردي

  ؛عية وذلك لتحقيق سالمة النقل الجوي الدولياوالجم
ستستخدم الدول األعضاء، وصناعة الطيران، ومؤسسات الطيران والدوائر االقتصادية اإلقليمية   )ه

المعلومات عن السالمة لمساعدتها على ضمان االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية المعمول بها في 
  ؛اإليكاو

عضاء، وصناعة الطيران، ومؤسسات الطيران والدوائر االقتصادية اإلقليمية ستستخدم الدول األ  )و
المعلومات المتبادلة عن السالمة بطريقة نزيهة ومتسقة، وذلك للعمل تحديدا على تحسين مستوى 

  ؛سالمة الطيران وعدم اكتساب المنافسة بما في ذلك آليات الحظر التشغيلي
  ؛طلع عليها عامة الناس ووسائل اإلعالم مع مدونة السلوكيجب أن تتوافق المعلومات التي ي  )ز
ستتوخى الدول األعضاء، وصناعة الطيران، ومؤسسات الطيران والدوائر االقتصادية اإلقليمية الحذر   )ح

هذه فشاء إلاعملية حول تيضا الحاجة إلى الشفافية وإمكانية أن أفي إفشاء المعلومات، مع مراعاة 
  ؛لمستقبلتوفير المعلومات في ا

ستوافق الدول األعضاء، وصناعة الطيران، ومؤسسات الطيران والدوائر االقتصادية اإلقليمية مجرد   )ط
ة مؤسس وأالطيران، أخرى معنية بصناعة  وأما تتسلم المعلومات عن السالمة من دولة أخرى، 

ادئ إفشائها التي تعادل على تقديم مستويات السرية وااللتزام بمب اقتصادية إقليمية ةدائر وألطيران ل
التي  المبادئ التي تقدمها الدولة، وصناعة الطيران، ومؤسسة الطيران والدائرة االقتصادية اإلقليمية

  ؛تعد المعلومات
  ؛ستواظب الدول األعضاء على تقديم معلومات مستحدثة عن تنفيذ خطط أعمالها التصحيحية  )ي
لضمان استجابة اإلجراءات المتخدة للمتطلبات الدنيا صحة خطط اإلجراءات للدول  االيكاوستؤكد   )ك

 .ونشر المعلومات المستحدثة عن تحسين مستوى سالمة جميع الدول أينما نُفذت خطط األعمال

  االستنتاج - ٣
تقتضي الممارسة المستمرة التي تتبعها مؤسسات الطيران بعدم استخدام المعلومات عن السالمة ألغراض  ١- ٣

أكثر شمولية فيما يخص استخدام جميع الجهات المعنية بالطيران للمعلومات عن السالمة بطريقة  مالئمة إعداد مدونة سلوك
 .نزيهة ومتسقة

، ٢٠١٠المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة للعام وفي سياق المناقشة الواردة أعاله وكما وافق على ذلك  ٢- ٣
زم على النحو المقترح في على اتخاذ اإلجراء الال توصي الدول اإلفريقية بناء عليه بأن توافق الجمعية العمومية

 .التنفيذي الموجز

  ـ ىـانته ـ


