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   السیاسة العامة –السالمة الجویة  من جدول األعمال: ٢٧البند 

سالمة لالمقدمة من المجلس، والتي تتضمن استراتیجیة شاملة ل ،A38-WP/92اللجنة ورقة العمل  استعرضت  ١-٢٧
كي توافق الجمعیة العمومیة علیها. وتحافظ  جویةلسالمة الل. وقدمت الورقة الطبعة األولى من الخطة العالمیة المنقحة جویةال

جرى تعدیلها یو  ٢٠٠٧تمراریة مع النسخة التي قبل بها المجلس في عام على االس جویةلسالمة اللالخطة العالمیة المحّدثة 
األداء فیما  تعزیزرفیعة المستوى ل تمكینیة عناصر ةأربع تستخدم فیهاإلدخال األهداف القریبة والمتوسطة والطویلة األجل التي 

  یتصل بالسالمة. 
والتي تشیر إلى ضرورة وجود  ،یة الدومینیكیةالمقدمة من الجمهور  ،A38-WP/249واستعرضت اللجنة الورقة   ٢-٢٧

عملیات منسقة عالمیا للتخطیط االستراتیجي، بما في ذلك إیالء األولویة لهدفي الكفاءة والسالمة. ودعت الورقة إلى الموافقة 
ات فیما األولوی لترتیبإطار إقلیمي  وضعوالخطة العالمیة للمالحة الجویة، فضال عن  ،جویةلسالمة اللعلى الخطة العالمیة 

  لخطة العالمیة للمالحة الجویة. ا بین حزم التحسینات في
، المقدمة من أعضاء اللجنة األفریقیة للطیران المدني، والتي توفر تقریرا A38-WP/213قة ر واستعرضت اللجنة الو   ٣-٢٧

الورقة أن الدول األفریقیة تؤید  . وأوضحت٢٠١٢ والمعقود في تموز/یولی جویةسالمة الالعن نتائج مؤتمر الوزراء المعني ب
وطلبت إلى جمیع الدول تحقیق الغایات القریبة األجل بحلول  ،جویةلسالمة اللموافقة الجمعیة العمومیة على الخطة العالمیة 

وحثت للسالمة الجویة،  فیما یتصل بتنفیذ الخطة العالمیة خرائط الطریق. وحثت الورقة أیضا اإلیكاو على وضع ٢٠١٧عام 
  المتصلة بتلك الخطة.  هدافلدول األفریقیة على تنفیذ األا

على الخطة العالمیة لسالمة الطیران. وجرى تسلیط الضوء  فكرة التصدیقوأیدت جمیع الوفود التي أخذت الكلمة   ٤-٢٧
  في تیسیر تنفیذ الخطة على الصعید اإلقلیمي.  جویةلسالمة اللعلى دور المجموعات اإلقلیمیة 

، A38-WP/249تراتیجي، وُأعرب عن التأیید للورقة ـطیط االسـفیذ والتخـواءمة بین التنـرورة المـلیم بضـالتسرى ـوج  ٥-٢٧
 لترتیبوكذلك اإلطار اإلقلیمي  ،والخطة العالمیة للمالحة الجویةللسالمة الجویة،  التي دعت إلى الموافقة على الخطة العالمیة

الخطة العالمیة للمالحة الجویة. وعالوة على ذلك تكلمت وفود عدیدة مؤیدة للورقة تحسینات على ات فیما بین حزم الاألولوی
A38-WP/213 .التي شددت على ضرورة التعاون المستمر بین اإلیكاو والجهات المعنیة بالطیران في أفریقیا ،  

التوصیة بأن  ، وافقت علىA38-WP/213و  A38-WP/249و  A38-WP/92وبعد أن استعرضت اللجنة الورقات   ٦-٢٧
للسالمة الجویة،  (الخطة العالمیة جویةسالمة اللتوافق الجمعیة العمومیة على الطبعة األولى من الخطة العالمیة المنقحة ل

لسالمة. واتفقت اللجنة على أن توصي بإجراء تعدیالت على القرارین باة متعلقالمبادرات الدعم و  ،)، وأهدافها10004الوثیقة 
التوجیه االستراتیجي العالمي المنسق في مجالي السالمة والمالحة  اكي یبین ١٢- ٣٧و  ٤- ٣٧ة العمومیة الحالیین للجمعی

  الجویة. 
الناشئة عن  فوائد، المقدمة من الوالیات المتحدة، والتي تشیر إلى الA38-WP/98واستعرضت اللجنة الورقة   ٧-٢٧

للتصدي لألخطار التي الجویة  ل مجموعات اإلیكاو اإلقلیمیة لسالمةالتعاون فیما بین الحكومات والصناعة، بما في ذلك أعما
وأهمیة  ،تتهدد السالمة على الصعید الوطني. وأشارت الورقة إلى ضرورة تحسین عملیة اإلبالغ عن المسائل المتصلة بالسالمة

لمعلومات السالمة. وأیدت الورقة وضع وسائل حمایة مناسبة لمصادر هذه المعلومات كوسیلة لتعزیز التبادل الناجع والفعال 
وشجعت على التعاون في وضع التعدیالت في للسالمة الجویة،  المبادئ الواردة في الطبعة األولى من الخطة العالمیة المنقحة

  المستقبل. 
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الدول االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیه و  ، المقدمة من لیتوانیا باسمA38-WP/84واستعرضت اللجنة الورقة   ٨-٢٧

والمنظمة األوروبیة لسالمة المالحة الجویة (یوروكنترول). وقدمت هذه  ،األعضاء األخرى في اللجنة األوروبیة للطیران المدني
الفوائد التي یمكن جنیها عن طریق التعاون  تحقیقالورقة منظورا إقلیمیا لترتیبات السالمة، ودعت الجمعیة العمومیة إلى كفالة 

  ات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة على نحو كاف في أنشطة اإلیكاو. والمنظماإلقلیمي 
الخطة ، المقدمة من منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة بشأن A38-WP/191واستعرضت اللجنة الورقة   ٩-٢٧

السالمة في ل بفیما یتصداء األتعزیز العناصر التمكینیة لكل من وتطورها. وأبرزت الورقة أهمیة الجویة  لسالمةلالعالمیة 
واقترحت استحداث أدوات للتخطیط واتخاذ القرارات ووضع خرائط طرق لمساعدة المجموعات للسالمة الجویة،  الخطة العالمیة

والدول والصناعة في تحقیق االتساق في األولویات وتخصیص الموارد في إطار الخطة العالمیة الجویة  لسالمةلاإلقلیمیة 
  لسالمة الطیران. 

التي تدعو إلى تعزیز  A38-WP/191و  A38-WP/98و  A38-WP/84وُأعرب عن تأیید واسع النطاق للورقات   ١٠-٢٧
. وأعرب أحد المندوبین عن القلق إزاء تواتر جویةسالمة اللالتعاون اإلقلیمي ووضع مواد توجیهیة لتیسیر تنفیذ الخطة العالمیة ل

یة مرة كل ثالث سنوات. وأعربت الدول بعد ذلك عن الحاجة إلى أن تحدد واقترح تنقیح الخطط العالم ،التعدیالت على الخطة
  مع السماح بوقت للتشاور.  ،في المستقبلالجویة  لسالمةللتعدیل الخطة العالمیة  إجراءات محددةاإلیكاو 

الي ـیة الحعلى اقتراح تعدیالت على قرار الجمعیة العموم اتفقت A38-WP/84وبعد أن استعرضت اللجنة الورقة   ١١-٢٧
). واتفقت ٨-٣٧من جدول األعمال لالطالع على النص المنقح لقرار الجمعیة العمومیة  ٣٠وع إلى البند ـ(یرجى الرج ٨-٣٧

اللجنة كذلك على إعادة تأكید وتعزیز فوائد التعاون اإلقلیمي فیما یتعلق بتنفیذ نهج الرصد المستمر لبرنامج اإلیكاو العالمي 
  . التاسع عشرمة وأحكام الملحق لتدقیق مراقبة السال

واستنادا إلى ما جرى من مناقشات، على تأیید وضع  A38-WP/191بعد أن استعرضت الورقة اتفقت اللجنة، و   ١٢-٢٧
الصناعة، وٕانشاء آلیة للتنسیق بین الجهات المعنیة، فضال عن التعدیالت المقبلة على الخطة في ممارسات الواستخدام أفضل 

وسیحال إلى نظر المجلس، مع مراعاة حدود المیزانیة، االقتراح الرامي إلى وضع أدوات للتخطیط . جویةمة اللساللالعالمیة 
والدول والصناعة في تحقیق االتساق بین األولویات وتخصیص  جویةسالمة اللواتخاذ القرارات لمساعدة المجموعات اإلقلیمیة ل

  من مبادرات السالمة والدروس المستفادة.  ما یوجد، وكذلك تجمیع قائمة بةجویسالمة اللالموارد في إطار الخطة العالمیة ل
على  A38-WP/191و  A38-WP/98و  A38-WP/84و  A38-WP/92واتفقت اللجنة بعد أن استعرضت الورقات   ١٣-٢٧

هو تحدید توصیات  ٢٠١٥ینایر /أن یكون محط اهتمام المؤتمر الرفیع المستوى المعني بالسالمة المزمع عقده في كانون الثاني
  یجري وضعها عن طریق عملیة تشاوریة مع الدول والمنظمات الدولیة. الجویة  سالمةلبتعدیالت على الخطة العالمیة ل

وفي ضوء ما جرى من مناقشات، اتفقت اللجنة على أن تقدم إلى الجلسة العامة للجمعیة العمومیة لالعتماد   ١٤-٢٧
 :ةالتالیات القرار 

هداف السالمة من خالل ترتیب األولویات وتحدید األ في تصحیح أوجه القصور في مجالالمساعدة   :٢٧/١القرار 
  القابلة للقیاس

  المدني الدولي في جمیع أنحاء العالم؛  طیرانال أحد األهداف الرئیسیة للمنظمة مازال یتمثل في تأمین سالمة لما كان
  الدولي تقع أیضا على الدول المتعاقدة، جماعة وفرادى؛  المدني الطیران مسؤولیة  تأمین سالمة ولما كانت
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بالتعاون لبلوغ أقصى درجة  اتفاقیة الطیران المدني الدوليكل دولة متعاقدة تتعهد وفقا للمادة السابعة والثالثین من  ولما كانت

بالطائرات واألفراد والمطارات والطرق ممكنة عملیا من التوحید في األنظمة والقواعد القیاسیة واإلجراءات والتنظیم فیما یتعلق 
  الجویة والخدمات الفرعیة، وذلك في جمیع المسائل التي یؤدي فیها هذا التوحید إلى تسهیل المالحة الجویة وتحسینها؛ 

  الدولي على النطاق العالمي یتطلب التعاون النشط من جانب أصحاب المصلحة كافة؛ سالمة الطیران المدني  تحسین ولما كان
اتفاقیة شیكاغو ومالحقها توفر اإلطار القانوني والتشغیلي لكي تنشئ الدول المتعاقدة جهازا لسالمة الطیران المدني  ولما كانت

یستند إلى الثقة واالعتراف المتبادلین، وتلزم جمیع الدول المتعاقدة بتنفیذ القواعد والتوصیات بقدر ما یكون ذلك ممكنا من 
  ام على نحو مالئم بمراقبة السالمة الجویة؛ الناحیة العملیة، والقی

لبرنامج العالمي لتدقیق لنتائج عملیات التدقیق وبعثات التحقق المنسقة لالیكاو المنفذة في إطار نهج الرصد المستمر  ولما كانت
وأنه المة الجویة تمكن بعد من وضع نظام وطني مرض لمراقبة الستدول متعاقدة لم عدة مراقبة السالمة الجویة تشیر إلى أن 

  ؛ تم تحدید شواغل بارزة في مجال السالمة لدى بعض الدول المتعاقدة
واسطة المتعلقة بالسالمة ب وتصحیح أوجه القصوراالیكاو تلعب دورا قیادیا في تسهیل تنفیذ القواعد والتوصیات  ولما كانت

  ؛الجویةسالمة التنسیق الدعم وتسخیر الموارد بین الشركاء في مجال 
لدول المتعاقدة تستخدم كقواعد لتقدیم المساعدة المباشرة واإلرشادات، لفرادى ابأن خطط عمل اإلیكاو التي تم إعدادها  ٕاذ تقرو 

التنفیذ الفعال  انخفاض مستوى، للتصدي للشواغل البارزة في مجال السالمة وأیضا لمعالجة الجهات المعنیة األخرىبتنسیق مع 
)EI؛) للعناصر الحاسمة  

لدى االیكاو سیاسة بشأن التعاون اإلقلیمي تلتزم بأداء المساعدة والمشورة وأي شكل آخر من أشكال الدعم، قدر  ا كانولم
اإلمكان، في الجانبین الفني والخاص بوضع السیاسات للطیران المدني الدولي، إلى الدول المتعاقدة عند اضطالعها 

، وذلك عبر القیام بجملة أمور، من بینها تعزیز االستراتیجیةوأهداف االیكاو  ولياتفاقیة الطیران المدني الدبمسؤولیاتها بموجب 
  التعاون اإلقلیمي ومن خالل إقامة الشراكات الوثیقة مع المنظمات اإلقلیمیة وهیئات الطیران المدني اإلقلیمیة؛

الیة المطلوبة للقیام بمراقبة السالمة الجویة على بأنه قد ال یتوفر للدول المتعاقدة جمیعها الموارد البشریة والفنیة والم وٕاذ تقر
  النحو المالئم؛ 

بأن إنشاء هیئات إقلیمیة ودون إقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة وسالمة الطیران، بما في ذلك المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة  وٕاذ تقر
اللتزاماتها بموجب اتفاقیة شیكاغو ألنه یحقق  السالمة الجویة، یمكن أن یكون مفید جدا في مساعدة الدول األعضاء لالمتثال

نتیجة التعاون بین الدول المتعاقدة في إنشاء وتشغیل لها المزید من التجانس بفضل وفورات الحجم وتنسیقها على نطاق أوس و 
  ؛نظام مشترك لمراقبة السالمة 

یجوز لها، في هذا السیاق، أن تقرر بصورة طوعیة بأن الدول المتعاقدة مسؤولة عن تنفیذ القواعد القیاسیة لالیكاو و  وٕاذ تقر
المنظمات  على أنه یشمل مصطلح "الدول" رأن ُیفسّ و  ،إسناد بعض المهام إلى المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة

  اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة؛
لمراقبة السالمة ودورها في الوفاء ببعض مسؤولیات  باالعتراف الوارد في الملحق التاسع عشر بالمنظمات اإلقلیمیة وٕاذ تسلم
  ؛  ي إدارة السالمة نیابًة عن الدولالدول ف
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بأن المساعدة المتاحة للدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في سد الثغرات التي كشفتها عملیات تدقیق مراقبة السالمة  وٕاذ تقر

التي لدیها شواغل بارزة في مجال السالمة، سوف یتم تعزیزها إلى درجة الجویة، السیما فیما یخص االولویة التي تولى للدول 
موحدة تشترك فیها جمیع الدول المتعاقدة واإلیكاو واألطراف األخرى المعنیة بعملیات الطیران  استراتیجیةكبیرة من خالل وضع 

   ؛المدني
ها هو تحدید األولویات ووضع أهداف قابلة للقیاس بأن المجموعات اإلقلیمیة القائمة المعنیة بسالمة الطیران هدف وٕاذ تقر

  ؛للتصدي ألوجه القصور المتعلقة بالسالمة في كل إقلیم مع ضمان اتساق اإلجراءات وتنسیق الجهود

  فإن الجمعیة العمومیة:
 المجلس، في شراكة مع جمیع الشركاء في مجال سالمة الطیران، بتنفیذ برنامج شامل للمساعدة من شأنه تكلف  - ١

في إطار البرنامج العالمي لتدقیق  تحدیدها من خالل نهج الرصد المستمر یجريمساعدة الدول المتعاقدة على سد الثغرات التي 
  ؛الشواغل البارزة في مجال السالمة معالجةمراقبة السالمة الجویة، مع إیالء األولویة الي 

عزیز المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة ت المجلس بتعزیز مفهوم التعاون اإلقلیمي، بما في ذلك تكلف  - ٢
من أجل تحدید األولویات ووضع األهداف القابلة للقیاس لمعالجة الشواغل  جویةسالمة الالوالمجموعات اإلقلیمیة المعنیة ب

  ؛ البارزة في مجال السالمة وسد الثغرات في مجال السالمة
لتنسیق السالمة الجویة  لدول المتعاقدة والصناعة وغیرها من الشركاء فيالمجلس باالستمرار في الشراكة مع ا تكلف  - ٣

وتسهیل تقدیم المساعدة المالیة والفنیة إلى الدول وٕالى هیئات السالمة اإلقلیمیة ودون االقلیمیة ومراقبة السالمة الجویة، بما في 
ة بسالمة الطیران، من أجل تعزیز السالمة وتقویة قدرات ذلك المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة والمجموعات اإلقلیمیة المعنی

  مراقبة السالمة؛
المجلس بمواصلة تحلیل المعلومات ذات الصلة واألساسیة بالنسبة للسالمة لتحدید الوسائل الفعالة لتقدیم  تكلف  - ٤

اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة  المساعدة للدول وهیئات السالمة اإلقلیمیة ومراقبة السالمة الجویة، بما في ذلك المنظمات
  والمجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران؛ 

لمنظمات االیكاو والمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة وااألمین العام بمواصلة تعزیز التنسیق والتعاون بین  تكلف  - ٥
الدول الناشئ عن عملیات التدقیق أو التفتیش المتصلة بالسالمة الجویة من أجل تخفیض العبء على  ذات األنشطة األخرى

  ؛أنشطة الرصد مضاعفةالمتكررة ولخفض 
الدول المتعاقدة على إیالء األولویة القصوى لتسویة الشواغل البارزة في مجال السالمة لضمان عدم حدوث  تحث  - ٦

دة في القواعد القیاسیة الواردة في مالحق مخاطر مباشرة لسالمة الطیران المدني الدولي وتلبیة الحد األدنى من الشروط المحد
  ؛اإلیكاو

الدول المتعاقدة على استخدام برنامج إجراءات الطیران، حیثما یكون ذلك متاحًا، لتنفیذ المالحة القائمة على حث ت  - ٧
  ؛األداء

  الدول المتعاقدة على زیادة وتعزیز التعاون اإلقلیمي ودون اإلقلیمي، لتعزیز أعلى درجات سالمة الطیران؛  تحث  - ٨
من جمیع الدول المتعاقدة والشركاء المعنیین في مجال سالمة الطیران، حیثما أمكن، مساعدة الدول التي تطلب تطلب   - ٩

طویلة تسویة الفوریة للشواغل البارزة المحددة في مجال السالمة واالستدامة الالمساعدة بواسطة الموارد المالیة والفنیة لضمان ال
  ؛الدولةفي  لنظام مراقبة السالمة جلاأل
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والمؤسسات المالیة وغیرها من الشركاء  قطاع الطیرانالدول المتعاقدة على إقامة الشراكات مع الدول األخرى و تشجع   -١٠

قدراتها في مجال مراقبة السالمة الجویة من أجل اضطالع الدول بمسؤولیاتها على  توطیدمن أجل السالمة الجویة  في مجال
  ؛الوجه األمثل وتعزیز نظام الطیران المدني الدولي اآلمن

الدول المتعاقدة على تعزیز إقامة شراكات إقلیمیة أو دون إقلیمیة من أجل التعاون على وضع حلول للمشكالت  تشجع  -١١
لدول بناء قدراتها في مجال مراقبة السالمة الجویة وعلى أن تشارك في الهیئات اإلقلیمیة ودون االقلیمیة المشتركة بما یتیح ل

ومراقبة السالمة الجویة، بما في ذلك المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة وأن تقدم إلیها الدعم الملموس  جویةلسالمة الل
  لتعزیزها وتوطیدها؛ 

ن العام أن یضطلع بدور قیادي في تنسیق الجهود لمساعدة الدول على تسویة الشواغل البارزة في من األمی طلبت  -١٢
مجال السالمة من خالل وضع خطط عمل اإلیكاو و/أو مقترحات مشاریع محددة ومساعدة الدول للحصول على الموارد المالیة 

  الضروریة لتمویل مشاریع المساعدة هذه؛
قدم تقریرا إلى الدورة العادیة القادمة للجمعیة العمومیة بشأن تنفیذ برنامج المساعدة بشكل إلى المجلس أن ی تطلب  -١٣

  شامل؛
  .٨-٣٧أن هذا القرار یحل محل قرار الجمعیة العمومیة تعلن   -١٤
 سترالیا والتي تتناول االعمل الحالي والمستقبليأ، التي قدمتها A38-WP/173واستعرضت اللجنة ورقة العمل    ١٥-٢٧

لالیكاو فیما یتصل باستخدام معلومات السالمة وحمایتها على النحو المالئم. وتضمنت الورقة تقریرا عن العمل الذي قامت به 
)، التي ُأنشئت بغرض تقدیم توصیات لوضع SIP TFفرقة العمل المتعددة التخصصات المعنیة بحمایة معلومات السالمة (

االحكام الموجودة لدى المنظمة لحمایة معلومات السالمة.  وأشارت الورقة إلى أهمیة  أحكام جدیدة من جانب االیكاو أو تعزیز
كفالة أن تقوم أجهزة االیكاو المالئمة بالنظر في العمل الذي اضطلعت به فرقة العمل عند وضع أو تعزیز األحكام والمواد 

على نحو یعكس ما حققته  ٣- ٣٧و ٢-٣٧مومیة اإلرشادیة. وأوصت الورقة كذلك بإدخال تعدیالت على قراري الجمعیة الع
  فرقة العمل من إنجاز في أداء مهامها. 

التي قدمتها البرازیل، والتي تعرض النهج الذي تتبعه البرازیل فیما  A38-WP/223 واستعرضت اللجنة ورقة العمل  ١٦-٢٧
في األخذ بإجرائین استراتیجیین تنفذهما یتصل بحمایة معلومات السالمة. واقترحت الورقة أن تقوم الدول األخرى بالنظر 

البرازیل بالفعل، یشمالن إدخال تعدیالت على التشریعات في مجال الطیران والقیام ببرامج تدریبیة للقضاة ومن یتولون منصب 
أن تقوم المدعي العام تتناول دور الجهاز القضائي في سالمة الطیران. وطلبت الورقة من الجمعیة العمومیة إقرار اقتراح ب

  االیكاو بوضع مواد إرشادیة إضافیة فیما یتصل بحمایة معلومات السالمة لدعم المبادرات التعلیمیة المذكورة.
التي قدمتها جمهوریة كوریا والتي تتناول تنفیذ  ،A38-WP/280, Revision 1العمل واستعرضت اللجنة ورقة   ١٧-٢٧

واقترحت الورقة أن تقوم االیكاو بوضع توصیات للدول بإدراج المبادئ ضمانات للمخبرین في إطار نظام لإلبالغ الطوعي. 
غیر العقابیة في تشریعاتها بدال من جعلها مبادئ إرشادیة إداریة. وتطلب الورقة كذلك القیام بوضع بمبادئ إرشادیة إلیجاد 

  بالغ اإلجباري أو الطوعي عن الحوادث.الثقافة العادلة وتیسیرها، إلى جانب الئحة موحدة بالقضایا التي ینبغي أن تخضع لإل
واستعرضت اللجنة ورقة العمل التي قدمتها الوالیات المتحدة والبرازیل، والتي تتناول حمایة مصادر معلومات   ١٨-٢٧

السالمة. وناقشت الورقة الحاجة إلى تأمین أنواع مختلفة من الحمایة لمصادر معلومات السالمة وشجعت على وضع مواد 
  في مسعى لتنفیذ أوجه الحمایة القانونیة حتى یتسنى تبني مبادئ ناجحة إلدارة السالمة. إرشادیة 
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الثقافة العادلة  إقامةالتي قدمها االتحاد الدولي لعمال النقل بشأن  A38-WP/296واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ١٩-٢٧

السالمة الجویة  القیم الذي تقوم به الثقافة العادلة فيفي نظم اإلبالغ. وطلبت الورقة من الجمعیة العمومیة أن تعترف بالدور 
. ودعت الورقة االیكاو أیضا إلى العقابیة الثقافة العادلة و نظم اإلبالغ غیر مسألة إقامةوطلبت من االیكاو رصد واستعراض 

للدول التي لم تقم بعد بالعمل   وأن توفر مواد إرشادیة العقابیة عوائق من شأنها أن تحول دون تنفیذ نظم اإلبالغ غیر أيتحدید 
  بهذه النظم.

 A38-WP280و  A38-WP/223و A38-WP/173، وA38-WP/102وبعد أن استعرضت اللجنة ورقات العمل   ٢٠-٢٧

Revision 1 وA38-WP/296  التي تعكس النتائج  ٣- ٣٧و  ٢- ٣٧وافقت على التعدیالت المقترحة لقراري الجمعیة العمومیة
عن  فرقة العمل المعنیة بحمایة معلومات السالمة، التي ینبغي أن یسترشد بها العمل المستقبلي الذي تقوم والتوصیات الصادرة 

 الطالعبه هیئات االیكاو في هذا الصدد. وأقرت الجمعیة العمومیة كذلك بأهمیة إعداد مواد إرشادیة إضافیة یمكن أن تستخدم 
  توازن بین حمایة معلومات السالمة واستخدامها. اللى كفالة إاجة خبراء السالمة الطیران والسلطات القضائیة بالح

 . A38-WP/80قدمت األمانة العامة ورقة المعلومات   ٢١-٢٧
  التي جرت وافقت اللجنة على عرض القرار التالي على الجلسة العامة العتماده: المناقشةوفي ضوء   ٢٢-٢٧

  بعض سجالت الحوادث والوقائعحمایة   :٢٧/٢القرار 
  ؛الدولي في جمیع أنحاء العالمسالمة الطیران المدني  الغرض الرئیسي للمنظمة هو ضمان ما كانل

  ؛لقاء اللوم أو تحمیل المسؤولیةإمن الضروري التسلیم بأن الغرض من التحقیق في الحوادث والوقائع لیس  ولما كان
 و/أو العوامل المساهمة في سباباألهیل تحدید تاحة جمیع المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث لتسإضرورة  وٕاذ تدرك

  ؛جراءات الوقائیةیتیح اتخاذ اإل الحوادث والوقائع بما
  ؛أن منع وقوع الحوادث أمر ضروري للمحافظة على الثقة المستمرة في النقل الجوي وٕاذ تدرك
بما في ذلك طلبات االطالع على سجالت جراءات التحقیق التي تجریها الدولة، إأن انتباه الجمهور سیظل مركزا على  وٕاذ تدرك

  ؛الحوادث والوقائع
أمر ضروري لضمان التوفیر المستمر لجمیع  المناسبأن حمایة بعض سجالت الحوادث والوقائع من االستخدام غیر  وٕاذ تدرك

  ؛المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث في المستقبل
، والمدنیة، واالداریة والجنائیة العقابیة یقات في الحوادث، في المحاكماتأن استخدام المعلومات المستقاة من التحقوٕاذ تدرك 

  أو تحسینها؛السالمة الجویة  لیست طریقة للحفاظ على
مع اإلحاطة علما حتى اآلن لضمان حمایة بعض سجالت الحوادث والوقائع قد ال تكون كافیة، و أن التدابیر المتخذة  وٕاذ تدرك
 من اإلرشادات لمساعدة الدول في هذا الصدد؛ ذلك انونیة وغیرإلرشادات ق االیكاوبإصدار 

 

  



A38-WP/377 
TE/167 

٢٧تقریر عن البند  27-7  

 
ستواصل  التاسع عشر(ب) بالملحق  ضافة، واإلالثالث عشربالملحق (ه) أن اإلرشادات القانونیة الواردة في اإلضافة  وٕاذ تدرك

  غیر المناسب؛مساعدة دول عدیدة على وضع وتنفیذ وسائل لحمایة سجالت بعض الحوادث والوقائع من االستخدام 
أن ثمة حاجة لتحقیق توازن بین الحاجة لحمایة معلومات السالمة والحاجة إلقامة العدل بصورة سلیمة، وٕالى أن وبالنظر إلى 

الحمایة ینبغي أن تكون على مستوى یتناسب مع طبیعة المعلومات التي یوفرها كل مصدر، وكذلك مع الهدف من وراء إفشاء 
  هذه المعلومات؛

أن سلطات التحقیق في الحوادث وسلطات الطیران المدني أقرت بالحاجة ألن تقوم االیكاو بالمزید من  في االعتبار وٕاذ تضع
  الدراسة بشأن حمایة معلومات السالمة؛

 نمن الطیراألمال بالتوصیات الصادرة عن المؤتمر الرفیع المستوى بأن فرقة العمل المعنیة بحمایة المعلومات المنشأة ع وٕاذ تقر
والتوصیات فیما یتعلق باالستخدام المناسب لمعلومات  قد أصدرت عددًا من اإلستنتاجات ٢- ٣٧وطبقا للقرار  ٢٠١٠لعام 

  : بغرض النظر فیها السالمة وحمایتها

   :فإن الجمعیة العمومیة
ة بعض سجالت لى حمایإها وسیاساتها الرامیة لوائحمراجعة قوانینها و االستمرار بالدول المتعاقدة على  تحث  - ١

زالة العوائق التي تعرقل عملیات التحقیق في الحوادث والوقائع، وذلك الحوادث والوقائع وعلى تعدیلها حسب االقتضاء إل
، مع مراعاة اإلرشادات القانونیة لحمایة المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة ١٣من الملحق  ١٢-٥ للفقرةامتثاال 

  ها االیكاو؛بیانات السالمة التي أصدرت
وتوصیات فرقة العمل المعنیة بحمایة المعلومات  استنتاجاتالمجلس بأن یقوم، مع األخذ في االعتبار تكلف   - ٢

والتوصیات، باتخاذ ما یلزم من خطوات إلحراز تقدم حقیقي نحو إعداد أحكام  ستنتاجاتومواصلة العمل استنادا إلى هذه اال
  والمواد اإلرشادیة ذات الصلة قبل انعقاد الدورة العادیة المقبلة للجمعیة العمومیة. عشر الثالثجدیدة و/أو معدلة في الملحق 

  .٢-٣٧أن هذا القرار یحل محل القرار علن ت  - ٣

  حمایة المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بیانات   :٢٧/٣القرار 
  وتحسینهاالسالمة الجویة  السالمة من أجل الحفاظ على

  الدولي في العالم أجمع؛سالمة الطیران المدني  األساسي للمنظمة مازال متمثال في تأمین الهدف لما كان
  أهمیة التبادل الحر لمعلومات السالمة بین الجهات المعنیة في شبكة الطیران؛ وٕاذ تدرك
ومات السالمة أن حمایة معلومات السالمة من االستعمال غیر المالئم أمر ضروري لضمان استمرار توافر معل وٕاذ تدرك

  واتخاذ التدابیر الوقائیة السلیمة في الوقت المناسب؛
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إزاء االتجاه نحو استعمال معلومات السالمة لفرض الجزاءات وٕاجراءات اإلنفاذ العقابیة وقبول هذه  وٕاذ یساورها القلق

  المعلومات كأدلة في اإلجراءات القضائیة؛
والتي  نیها الجزاءات نتیجة لإلجراءات التي اتخذها الموظفون التشغیلیو أهمیة وجود بیئة متوازنة ال ُتفرض ف وٕاذ تالحظ

  تتناسب مع خبرتهم وتدریبهم ولكن ُتفرض عندما یتعذر التسامح في حالة اإلهمال الجسیم أو االنتهاكات المتعمدة؛
ات بما یؤثر تأثیرا ضارا أن استخدام معلومات السالمة ألغراض غیر أغراض السالمة قد یعیق توفیر هذه المعلوم وٕاذ تعي

  على السالمة الجویة؛
من الضروري تحقیق التوازن بین الحاجة إلى حمایة معلومات السالمة والحاجة إلى إقامة العدل على وٕاذ تعتبر 

السلیم، وأن الحمایة ینبغي أن تكون على مستوى یتناسب مع طبیعة المعلومات التي یوفرها كل مصدر، وكذلك مع   النحو
  من وراء إفشاء هذه المعلومات؛الهدف 
أن التقدم التكنولوجي قد جعل من الممكن إنشاء نظم جدیدة لجمع بیانات السالمة ومعالجتها وتبادلها، مما نتج  وٕاذ تدرك

  عنه ظهور مصادر متعددة لمعلومات السالمة تعد ضروریة للحفاظ على السالمة الجویة وتحسینها؛
الحالیة، باإلضافة إلى القوانین والقواعد والسیاسات والممارسات الوطنیة في كثیر من الدول، أن القوانین الدولیة  وٕاذ تالحظ

  قد ال تعالج بشكل واف طریقة حمایة معلومات السالمة من االستخدام غیر المناسب؛ 
قوانین ولوائح  مساعدة الدول على سن إلىقیام االیكاو بإصدار ومواصلة إعداد مواد إرشادیة قانونیة تهدف  وٕاذ تالحظ

وطنیة، الستحداث سیاسات وممارسات داعمة، لحمایة المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بیانات السالمة بما 
  یسمح بإقامة العدل على النحو السلیم؛ 

 عشر التاسع(ب) بالملحق  اإلضافةو الثالث عشربالملحق (ه) أن اإلرشادات القانونیة الواردة في اإلضافة  وٕاذ تدرك
دول عدیدة على وضع وتنفیذ وسائل لحمایة المعلومات التي تجمع من نظم جمع ومعالجة بیانات ستواصل مساعدة 

  السالمة؛
  بشأن حمایة معلومات السالمة؛ بدراسات متواصلةأن سلطات الطیران المدني أقرت بالحاجة ألن تضطلع االیكاو وٕاذ تعي 
من ألستوى مال بالتوصیات الصادرة عن المؤتمر الرفیع المالمعلومات المنشأة ع بأن فرقة العمل المعنیة بحمایة وٕاذ تقر
والتوصیات فیما یتعلق باالستخدام المناسب  قد اصدرت عدداً من االستنتاجات ٣- ٣٧وطبقا للقرار  ٢٠١٠لعام  الطیران

  :بغرض النظر فیھا لمعلومات السالمة وحمایتھا
   :فإن الجمعیة العمومیة

لدول المتعاقدة على االستمرار في فحص تشریعاتها الحالیة وأن تعّدل حسب الضرورة أو تسن القوانین كل ا تحث  - ١
لحمایة المعلومات المستمدة من جمیع نظم جمع ومعالجة بیانات  ةعماممارسات الدالسیاسات و الواللوائح وتستحدث 

  من اإلرشادات الصادرة عن االیكاو. ذلك یرالسالمة، وذلك باالستناد قدر اإلمكان إلى اإلرشادات القانونیة وغ
مع األخذ المجلس على التعاون مع الدول المتعاقدة والمنظمات الدولیة المختصة على إعداد وتنفیذ إرشادات، تحث   - ٢

 الستنتاجاتإلى ھذه ا واألعمال األخرى المستندةوتوصیات فرقة العمل المعنیة بحمایة المعلومات  استنتاجاتفي االعتبار 
السالمة وٕایجاد بیئة متوازنة یمكن فیها االطالع بسهولة  عن أمورإنشاء نظم فعالة لإلبالغ  لالستفادة منها في، والتوصیات
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على المعلومات القیمة المستمدة من كل نظم جمع ومعالجة بیانات السالمة ذات الصلة مع احترام مبادئ إقامة العدل 

  وحریة المعلومات.
أحكام حمایة المعلومات التي تجمع من نظم جمع عزیز المالئمة للتأكد من ت خطواتیتخذ الالمجلس بأن تكلف   - ٣

واألعمال وتوصیات فرقة العمل المعنیة بحمایة المعلومات  استنتاجاتمع األخذ في االعتبار ومعالجة بیانات السالمة، 
توافر معلومات السالمة المطلوبة إلدارة  ، من أجل ضمان واستدامةوالتوصیات المستندة إلى ھذه االستنتاجات األخرى

السالمة والحفاظ علیها وتحسینها، مع األخذ في االعتبار وجوب قیام تفاعل بین السلطات المعنیة بالسالمة والسلطات 
  القضائیة في نطاق ثقافة اإلبالغ المفتوح.

  .٣- ٣٧أن هذا القرار یحل محل القرار علن ت  - ٤


