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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  الرفیعة المستوى المتعلقة بالسیاسة العامةالمسائل األخرى  :من جدول األعمال ٢٥ رقم البند
   والمعروضة على نظر اللجنة. 

 الطیران حوادث ضحایاتقدیم المساعدة إلى  في مجال عامة سیاسة
  وأسرهم 

  )مجلس االیكاو(ورقة مقدمة من 

  التنفیذي وجزمال
ضـحایا  وُتساعددولیة ن قواعد وتوصیات تتضمّ قد  المجلس على إعداد مواد ٧-٣٢حّثت الجمعیة العمومیة في قرارها 

 إرشــادات بشــأن المســاعدة"، المعنــون ٢٨٥ رقــم الكتــاب الــدوري تــم نشــرفقــد  ،ومــن ثــمّ وأســرهم.  المــدني حــوادث الطیــران
 –الملحــــق التاســــع تــــم تضـــمین  ٢٠٠٥وفـــي عــــام  .٢٠٠١عــــام  فــــي "وأســـرهم الطیــــرانضـــحایا حــــوادث المقدمـــة إلــــى 

 وبعـــد التســـلیم .دولـــة وقــوع الحـــادث إلـــى أفـــراد أســـر ضـــحایا حــوادث الطیـــراندخــول عملیـــة  لتســـریع اً أحكامـــ التســهیالت
 المجلـس أقـروأسـرهم، الطیـران ضـحایا حـوادث المقدمة إلـى المساعدة  لتوسیع نطاقجراءات اتخاذ مزید من اإلبضرورة 

  .الشأنهذا ب الیكاوا سیاساتوثیقة  ٢٠١٣مارس في 
تقترح هي الصادر عن الجمعیة العمومیة، و  ٧-٣٢لقرار عمًال باجراءات المتخذة مرحلیا عن اإلتقریرا وتقدم هذه الورقة 

  .هذا القرار تنقیح
  :یرجى من الجمعیة العمومیة القیام بما یليجراء: اإل
  هذه الورقة؛ الواردة فيبالمعلومات ذ علمًا أن تأخُ   ) أ
في المرفق (ب) بشأن تقدیم  الوارد القرار وأن تعتمدفي المرفق (أ)  العامة الواردةاالیكاو  سیاسات تقرّ أن   ) ب

  .٧-٣٢محل القرار هذا القرار كي یحل لوأسرهم  یرانالمساعدة إلى ضحایا حوادث الط
 األهداف

  .السالمة -  (أ)االستراتیجي بالهدف ورقة العمل هذه ترتبط   :ةاالستراتیجی

ستتقاسمها مختلف  الطیرانحوادث  ضحایا أسر إلى مساعدةتقدیم الالتكالیف المرتبطة ب  اآلثار المالیة:
 ون ومشغلون الجویو الدول والمشغل في ذلك، بما ألسرإلى ا لمساعدةل األطراف المقدمة

   لمیزانیة من قبل مقدمي المساعدة لألسر أمر أساسي.ل السلیم تخطیطال إنّ لذلك ف .المطارات
 التحقیق في حوادث ووقائع الطیران  —الملحق الثالث عشر   المراجع:

  التسهیالت —الملحق التاسع 
- Doc 9998 بشأن المساعدة المقدمة لضحایا حوادث الطیران وأسرهم االیكاو اتسیاس  

  إرشادات بشأن المساعدة المقدمة لضحایا حوادث الطیران وأسرهم -٢٨٥الكتاب الدوري 
Doc 9958 – ٢٠١٠ /٨/١٠(في الجمعیة العمومیة  الساریة المفعول الصادرة عن  قراراتال(  
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 المقدمة - ١

ضحایا أسر إلى  لمساعدةا توفیر بضرورة ١٩٩٨عام في ت الجمعیة العمومیة في دورتها الثانیة والثالثین أقرّ  ١- ١
أسر  فأفرادضحایا حوادث الطیران وأسرهم.  لمساعدةإلى تطبیق لوائح لدول حوادث الطیران على المستوى العالمي ودعت ا

ودولة وقوع  ،إنسانیة ومشاعر احتیاجاتلدیهم ، بصرف النظر عن مكان وقوع الحادث أو جنسیة الضحایا، حوادثالضحایا 
 .الحادث هذا من تضررواالذین لألشخاص  األساسیةحتیاجات الا ُتلّبيأن ینبغي الحادث 

ضحایا حوادث  مساعدةالتي تُنظم والبرامج  القواعدتنسیق "  المعنون: ٧- ٣٢قرار الجمعیة العمومیة وُیشیر  ٢- ١
والبدنیة  الذهنیة االیكاو والدول المتعاقدة لدیها الحالة تراعيأن ینبغي " هي أّنه الیكاوا إلى أن سیاسات "الطیران وأسرهم

ة لمعامل متكامالً  حالً أن توفر لدول ینبغي ل"وأنه ما یتطلبه ذلك  تلبي وأنلضحایا حوادث الطیران المدني وأسرهم  والمعنویة
 ضحایا حوادث الطیران المدني وأسرهم".

  المناقشة - ٢
إلى مساعدة تقدیم الإرشادات بشأن  ٢٠٠١ عامفي  أصدرت االیكاو ،٧-٣٢استجابة لقرار الجمعیة العمومیة  ١- ٢

من أجل تسریع التسهیالت  –الملحق التاسع  إلىأحكام ُأضیفت  ٢٠٠٥وفي عام  .(Circ 285) ضحایا حوادث الطیران وأسرهم
  .دولة وقوع الحادث إلى سر ضحایا حوادث الطیراندخول أفراد أ عملیة

ینبغي إعداد وثیقة  هالمجلس على أن اّتفق، ١٦/٣/٢٠١٢في  ةالمنعقد ١٩٥ دورتهة من العاشر  خالل الجلسةو  ٢- ٢
بإنشاء فرقة عمل مختصة وكّلف األمین العام  ،المساعدة إلى ضحایا حوادث الطیران وأسرهم تقدیمفي الیكاو السیاسات جدیدة 
المجلس في  وافق، ومن ثمّ . هذه الوثیقةإلعداد  (AVPTF)ضحایا حوادث الطیران  تقدیم المساعدة إلى سیاسة بمسألة

  .)Doc 9998( وأسرهم الطیرانضحایا حوادث إلى المساعدة تقدیم سیاسات االیكاو بشأن على  ١/٣/٢٠١٣
  وأسرهم یرانإلى ضحایا حوادث الط المساعدة تقدیم سیاسات االیكاو بشأن ٣- ٢
یران وأسرهم لى ضحایا حوادث الطإالمساعدة  بتقدیمسیاسات االیكاو المتعلقة  عرض إلىهذه الوثیقة  تهدف ١- ٣- ٢
عدة ذات الصلة بمساو/أو سیاساتها  وقواعدهاتشریعاتها تخطیط وٕاعداد وتنفیذ  عندهذه السیاسات  مراعاةیع الدول على جشوت
  .حوادث الطیران سر ضحایاأ
 ضحایا حوادث الطیرانأسر  إلى مساعدةال تقدیم مسائلتناول ل استراتیجیاً  نهجاً ) Doc 9998(الوثیقة  متقدّ و  ٢- ٣- ٢

د حدّ وت ،األسرمساعدة هیكل خطط ٕالى و  ذات الصلة هاسیاساتو/أو  وقواعدهاالدول  تشریعات حیث أّنها تتطّرق إلى
  أسر الضحایا. إلى مساعدةالالمجموعات الرئیسیة لمقدمي 

   حوادث الطیران سر ضحایاإلى أمساعدة ال بتقدیمالمتعلقة األحكام  تقویة - ٣
 إلى إمعانالیكاو ا ُدعیت، )Doc 9998(الوثیقة  عندما تم إقرارداخل المجلس  دارتالمناقشات التي  خالل ١- ٣

وٕالى  ،الدول جانبمن  حوادث الطیران خطط لمساعدة أسر ضحایا وضع بشأندولیة توصیات و قواعد إعداد  مسألةالنظر في 
  .التحقیق في الحوادث سلبي على استقاللیة وكفاءة عملیاتألحكام تأثیر ضرورة أّال یكون لهذه ا

  الخالصة - ٤
اإلرشادات بشأن المساعدة المقدمة  ٢٠٠١عام في  ، أصدرت االیكاو٧-٣٢قرار الجمعیة العمومیة ل استجابة ١- ٤

التسهیالت لتسریع  – الملحق التاسع إلىأحكام  إضافة تتم ٢٠٠٥وفي عام  .(Circ 285)لضحایا حوادث الطیران وأسرهم 
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الخاصة بتقدیم الیكاو ا سیاساتتم نشر ، ٢٠١٣وفي عام  .دولة وقوع الحادث إلى أسر ضحایا حوادث الطیران عملیة دخول
   .)Doc 9998(ضحایا حوادث الطائرات وأسرهم" ى إل المساعدة

الواردة في المرفق (أ)  Doc 9998الوثیقة  الجمعیة العمومیة تقرّ یوصي المجلس بأن  ، ما سبق ذكره ولمراعاة ٢- ٤
  . ٧- ٣٢د القرار المقترح في المرفق (ب) لكي یحل محل القرار أن تعتمو 

  

  

- -  - - -  - - -  - - -  -   -  
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  (أ) المرفق

  الطیرانضحایا حوادث ل مساعدةال تقدیم بشأن یاسات االیكاوس
  وأسرهم

    
  

  http://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/DOC9998_en.pdfمتاحة على العنوان : 
  

http://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/DOC9998_en.pdf
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  )المرفق (ب

  قرار تعتمده الجمعیة العمومیة مشروع 
  في دورتها الثامنة والثالثین

المسـاعدة إلـى تقـدیم  – تنسیق القواعد والبرامج التـي تـنظم مسـاعدة ضـحایا حـوادث الطیـران وأسـرهم   ..-٣٨ ٧-٣٢القرار 
  ضحایا حوادث الطیران وأسرهم

التامـة الحتمـاالت  اإلزالـةقطاع النقل الجوي الـدولي حتـى وان كـان أكثـر وسـائل النقـل سـالمة، فـال یمكـن ضـمان  بالنظر إلى أن
  ؛طیرةوقوع الحوادث الخ

  ؛المدني متضررین من حوادث الطیرانالكفیلة لتلبیة أهم احتیاجات ال اإلجراءاتینبغي لدولة وقوع الحادث أن تتخذ ولما كان 

ول المتعاقـدة ینبغـي أن ترمـي سیاسـة منظمـة الطیـران المـدني الـدولي (االیكـاو) إلـى العمـل علـى أن تراعـي اإلیكـاو والـد وبما أنـه
  ؛وأسرهم، وأن تلبي ما یتطلبه ذلك لدیها الحالة الذهنیة والبدنیة والمعنویة لضحایا حوادث الطیران المدني

أسر الضحایا بحـوادث الطیـران المـدني فـي حینهـا،  إبالغمن الضروري لإلیكاو والدول المتعاقدة لدیها أن تسلم بأهمیة  ولما كان
  ؛أسرهم المعلومات الدقیقة ألفراد التعرف علیهم بدقة، وتسلیم أمتعتهم الشخصیة، وتوفیروالعثور على الضحایا بسرعة و 

  ؛أسر الضحایا ومساعدتهم إبالغالطیران المدني في  لدور حكومات المواطنین من ضحایا حوادثمنها  وٕادراكا

بنشـر  واإلسـراعن مكـان وقـوع الحـادث، من الضروري توفیر الدعم ألفـراد أسـر ضـحایا حـوادث الطیـران المـدني، أیـا كـا ولما كان
والسیاسـات الفعالـة، نشـرها علـى الـدول المتعاقـدة األخـرى واإلیكـاو  اإلجـراءاتالدروس المستفادة من مقدمي الـدعم، بمـا فـي ذلـك 

  ؛حسین عملیات دعم األسر لدى الدوللت

ومهمـة  إنسـانیان المدني وأسرهم یعد أیضا واجبا أن تنسیق القواعد التي تنظم تلبیة احتیاجات ضحایا حوادث الطیراوبالنظر إلى 
  ؛(ج) من اتفاقیة شیكاغو ٥٥المادة اختیاریة لمجلس اإلیكاو مشار إلیها في 

  ؛ایا حوادث الطیران المدني وأسرهمضح أنه ینبغي للدول أن توفر حال متجانسا لمعاملةوبالنظر إلى 

  ؛الحادث ساعدة األسر فور وقوعالمدني یكون غالبا في أفضل موقع لم بأن الناقل الجوي المعني بحادث الطیران منها وٕادراكا

ع أساســیة، بغــض النظــر عــن مكــان وقــو  إنســانیةأن ألفــراد أســر ضــحایا حــوادث الطیــران المــدني احتیاجــات ومشــاعر  وٕاذ تالحــظ
  ؛الحادث والموطن األصلي للضحایا

 اإلنسـانيالتحقیق التـي تتخـذها الـدول، وكـذلك علـى جوانـب االهتمـام  إجراءاتالعام سیركز اهتمامه على  يبأن الرأ منها وٕادراكا
  ؛لحوادث الطیران المدني

 ) إرشـادات لمسـاعدة ضـحایا حـوادث الطیـران وأسـرهم( ٢٨٥لكتـاب الـدوري رقـم ل ٢٠٠١االیكـاو فـي عـام  صـدارإ ُتشیر إلىوٕاذ  
مـن أجـل تسـریع عملیـة دخـول أفـراد أسـر ضـحایا حـوادث  ٢٠٠٥فـي عـام  التسـهیالت –الملحـق التاسـع إلـى  أحكـام إضافةٕالى و 

  ؛دولة وقوع الحادثإلى الطیران 
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ــ تســلم و  لــى ضــحایا حــوادث إ سیاســات االیكــاو بشــأن تقــدیم المســاعدة"المعنونــة لوثیقــة ا ٢٠١٣مــارسفــي  أقــرّ قــد  مجلــسالأن ب

  .) 9998Doc" (وأسرهم یرانالط

  فإن الجمعیة العمومیة:

  الدول المتعاقدة أن تؤكد مجددا على التزامها بدعم ضحایا حوادث الطیران المدني وأفراد أسرهم. تناشد  -١

القواعـد و  التشـریعات وضـععلـى ، أن تقوم على الفـور، بالتعـاون مـع اإلیكـاو والـدول األخـرىالدول المتعاقدة على  تحث  -٢
سـات االیكـاو الـواردة فـي الوثیقـة فـي ضـوء سیا، أسـرهم المـدني وأفـراددعم ضـحایا الطیـران لـ البـرامج الرامیـة إلـىو  و/أو السیاسات

9998Doc .  

ضــحایا حـوادث الطیــران  لـدعم وبــرامج لمعالجـة شــؤون و/أو سیاسـاتقواعــد و  تشـریعاتالــدول التـي لــدیها  تشــجع تحـث  -٣
 فـي ضــوء، عنـد الضــرورةهــذه الوثـائق،  علــى اسـتعراض .لإلیكـاو مــن أجـل مســاعدة الـدول األخـرى إتاحتهـاعلــى المـدني وأسـرهم 

  . 9998Docسیاسات االیكاو الواردة في الوثیقة 

 بخصـوص تبـین الحاجـة إلـى، دولیـة وتوصیاتقواعد  وضعإمعان النظر في  وضع مواد من بینهاالمجلس على  تحث  -٤
لدعم ضحایا حوادث الطیران المـدني  وبرامج و/أو سیاساتقواعد و  تشریعات الدول المتعاقدة وناقلوها الجویون بإعدادالدول قیام 

  وأفراد أسرهم.

أن هذا  تعلن .من المجلس أن یقدم تقریرا عن التقدم المحرز في هذا الشأن إلى الدورة المقبلة للجمعیة العمومیة تطلب  - ٥
  .٧- ٣٢القرار یحل محل القرار 

  –ى ــانته –


