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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
 اللجنة الفنية

  مسائل أخرى لنظر اللجنة الفنية  :من جدول األعمال ٤٦البند 

  بصالحية الطائرة للطيران ةتعلقالم الحساسةمنية األمعلومات ال

  )الواليات المتحدةورقة مقدمة من (

  التنفيذي الموجز
لجوي التجاري أن ال يتناول سالمة عناصر مكوناته فحسـب، بـل   ينبغي الستمرار نجاح وسالمة النقل ا

وال يزال الطيران التجاري هدفا لنوايـا  . أيضا المخاطر المتصلة بالتدخل غير المشروع في هذه العمليات
خبيثة، وعلى منظمات اإلشراف على الطيران المدني أن تعتمد نهجا استباقيا لتحديد المخاطر التي يمكـن  

ومما يبعث على القلق بوجه خاص المعلومات األمنيـة الحساسـة المتعلقـة بمـواطن     . زالتهاأو إ هاتخفيف
حيث أن دول التصميم التي قد تحتاج الدخال تعديالت الزامية على تصميم . القصور في تصميم الطائرات

ت حساسـة  وقد تكون هذه التعديال. الطائرات تترتب عليها مسؤولية نقل هذه المعلومات الى دول التسجيل
في تصميم الطائرات، ويمكن الطالع الجمهور العام على هـذه   قصورفي طبيعتها ويمكن أن تبين مواطن 

وتسعى الواليات المتحدة الى تحقيق اتفاق فـي اآلراء  . المعلومات أن يعرض الطائرات الى مخاطر أمنية
  .تقالها من سلطة الى أخرىبين الدول المتعاقدة وااليكاو بشأن حماية هذه المعلومات ووسائل ان

 )SARPs(الجمعية العمومية مدعوة لتوصية االيكاو باستعراض القواعد والتوصيات الدولية : اإلجراء
   .لمعالجة مسألة المعلومات االلزامية الستمرار الصالحية للطيران التي تتضمن معلومات أمنية حساسة

 األهداف
  :اإلستراتيجية

  .A دف االستراتيجيبالهالعمل هذه ورقة تتصل 

  .آثار مالية ال توجد  :اآلثار المالية

  ٨الملحق   :المراجع
  ١٧الملحق 
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  المقدمة  - ١

على التعاون المستمر يشكل الطيران أكثر فأكثر مؤسسة عابرة للحدود الوطنية، ويتوقف تطورها ونجاحها   ١- ١
ولية، وأصحاب المصلحة في مجال الصناعة المعنيين واالتصاالت بين وكاالت االشراف الوطنية المتعددة، والمنظمات الد

للسالمة ويجري باستمرار تحسين سالمة الطيران، ومن خالل البرامج التي تتوالها االيكاو مثل برنامج الدولة . بتشغيلها
)SSP( ونظام ادارة السالمة ،)SMS(تم وضع اآلليات لضمان التشغيل اآلمن للطائرات في النظام الدولي ،.  
للطائرات، ينبغي للمجتمع الدولي التخفيف من تلك  اآلمنوبالنسبة للمخاطر التي يمكن أن تواجه التشغيل   ٢- ١

وتسعى الواليات المتحدة للوصول الى اتفاق في الرأي بشأن نهج نموذجي . للطائرات اآلمنالمخاطر التي تتدخل بالتشغيل 
ت للطيران والتي تتضمن معلومات أمنية حساسة، لضمان عدم لالنتقال االلزامي للمعلومات الستمرار صالحية الطائرا

ومن أجل ضمان نهج . حدوث توزيع سابق ألوانه لهذه المعلومات واحتمال التسبب في الحاق الضرر بسالمة الطائرات
والمواد متسق ونموذجي لنقل هذه المعلومات، يوصى بأن تدرج االيكاو هذه العملية في نطاق القواعد والتوصيات الدولية 

  .اإلرشادية المتصلة بها
المعلومات االلزامية الستمرار صالحية الطائرات للطيران الى دول  نقلوتترتب على دول التصميم مسؤولية   ٣- ١

التي لمعلومات أن تتناول في بعض الحاالت جوانب تتعلق بالتصميم أو مواطن قصور في التشغيل هذه اويمكن ل. التسجيل
الطائرة ألفعال تدخل غير  عرضمعلومات محددة يمكن أن يالعلني عن  فراجاطر أمنية، أي أن االمن شأنها أن تشكل مخ

وقد تكون الطائرات المتأثرة بالمعلومات االلزامية الستمرار الصالحية للطيران التي تتضمن معلومات أمنية . مشروع
  .روهمجإلفشاء سابق ألوانه لهذه المعلومات لل ، وتكون هناك بالتالي فرصة متزايدةون في سجالت عدة دولحساسة أن تك

 الخلفية  - ٢

رشادات بشأن مسؤوليات الدول في االبالغ عن شواغل السالمة التي يجري تبينها في تصميم أو تقدم االيكاو إ  ١- ٢
 .صالحية الطائرات للطيرانـ  ٨من خالل الملحق وتصحيحها على حد سواء تشغيل الطائرة 

بإشعار دولة التصميم  )أ ٣-٢-٤اقدة قامت بموجب الفقرة كل دولة متع قل إلىتنأن " دول التصميميجب على   ٢- ٢
للتطبيق على العموم  ضرورية أي معلوماتي دولة متعاقدة بناء على طلبها، أإلى بأنها أدرجت الطائرة في سجلّها، و

، وتتعلق بالتشغيل اآلمن ومراوحها عند االقتضاء الطائرة الستمرار صالحية الطائرات للطيران، بما في ذلك محركات
 )..."المسماة فيما بعد معلومات إلزامية الستمرار الصالحية للطيران(للطائرة 

عند استالم معلومات إلزامية الستمرار الصالحية للطيران من دولة التصميم، أن "، دولة التسجيليجب على   ٣- ٢
 ".الجراء المناسبالمعلومات االلزامية مباشرة أو تقيم هذه المعلومات وتتخذ ا تتبنى

القواعد  األمن ـ حماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروعـ  ١٧يناقش الملحق و  ٤- ٢
أفعال أو "القياسية التي يجب أن توضع لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع المحددة كـ 

على "وباالضافة الى ذلك، يفرض هذا الملحق ". للخطر ي والنقل الجويمحاوالت من شأنها أن تعرض سالمة الطيران المدن
كل دولة متعاقدة أن تضع وتنفّذ اجراءات لحماية وتداول المعلومات األمنية التي تتشارك فيها مع دول متعاقدة أخرى، أو 

شي عدم حصول استخدام أو المعلومات األمنية التي تؤثر على المصالح األمنية لدول متعاقدة أخرى، من أجل ضمان تحا
 ".كشف غير مناسب لهذه المعلومات
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المعلومات  بنقلللقيام بإجراء تصحيحي ألي خلل في التصميم هي أن تقوم دولة التصميم  المتبعةوالطريق   ٥- ٢
قدر من الوضوح أقصى تتضمن اإللزامية الستمرار صالحية الطائرة للطيران من خالل توجيهات لصالحية الطيران 

األمر على عكس  غدومنية محتملة، يأعتبارات وجود إ وفي حال. الوضع غير اآلمنلضمان اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح 
االبالغ االلزامي للمعلومات االلزامية الستمرار على ارشادات االيكاو الحالية  ، تنص٨في الملحق  و. ما هو مرغوب فيه

ولتحاشي المخاطر . ١٧قدة بوضع حماية مناسبة للمعلومات األمنية في الملحق الدول المتعا تلزمالصالحية للطيران ، و
، ترغب الواليات ١٧و ٨األمنية غير الضرورية من خالل تفسير مختلف للقواعد القياسية المنصوص عليها في الملحقين 
ول المعلومات االلزامية المتحدة بأن تقوم االيكاو بإصدار إرشادات واضحة تنطوي على طريقة نموذجية البالغ وتدا

 .الستمرار الصالحية للطيران التي تتضمن معلومات أمنية حساسة

أصدرتها ألتي متعلقة بصالحية الطيران اات التوجيهاللقد نشأت الحاجة الى اجراءات نموذجية بناء على   ٦- ٢
ات االلزامية الستمرار صالحية وينبغي مراقبة توزيع المعلوم. األمنب المتعلقةلتصميم ا عيوبالواليات المتحدة لتصحيح 

وسبق أن طبقت بعض الدول اجراءات لالبالغ . الطيران التي تتضمن معلومات أمنية حساسة الى حين تصحيح النواقص
توجيه  وجود وبانعدام. تطورت بشكل مستقل الى حد بعيدعن المخاطر األمنية وتصحيحها؛ ولكن هذه االجراءات قد 

المستقلة وسيلة لتأمين تصحيح مواطن القصور األمني على صعيد أسطول الطيران العالمي قبل  نموذجي، ال توفر هذه النظم
 .ابالغ الجمهور

وتدعو الحاجة العتماد اجراءات نموذجية للتعامل مع المعلومات االلزامية الستمرار صالحية الطيران التي   ٧- ٢
ي الواليات المتحدة االيكاو بالقيام باستعراض تتضمن معلومات أمنية حساسة، ومن خالل تقديم ورقة العمل هذه توص

القواعد والتوصيات الدولية لاليكاو لمعالجة المعلومات االلزامية الستمرار الصالحية للطيران التي تتضمن معلومات أمنية 
 .حساسة

 مناقشةال  - ٣

ل اجراءات نموذجية يجب على المجتمع الدولي التعاون بشأن كيفية التخفيف من هذه المخاطر األمنية من خال  ١- ٣
  .إلصدار المعلومات االلزامية الستمرار الصالحية للطيران التي تتضمن معلومات أمنية حساسة

لقد عملت الواليات المتحدة من أجل وضع اجراءات لمراقبة توزيع المعلومات االلزامية الستمرار الصالحية   ٢- ٣
التبليغ الفعلي المتضمن المعلومات االلزامية الستمرار الصالحية ويتم ارسال . للطيران التي تتضمن معلومات أمنية حساسة

اي ضبط (مع اعتماد معلمات أمنية " الموثوق بهم"للطيران التي تتضمن معلومات أمنية حساسة الى عدد محدود من األفراد 
المتعلقة بصالحية الطيران  اتوال يتم نشر نسخة التوجيه). رسائل الكترونية مشفّرة، وحماية كلمة السرواعتماد الوثائق، 

وابالغ سلطات الطيران المدني بالنسبة فقط ويتم تنسيق مسبق مع المشغلين أصحاب العالقة . التي تتضمن االبالغ الفعلي
المتعلقة  اتوعلى جميع األطراف المعنيين التعامل مع تلك النسخة من التوجيه. للطائرة المعنية المسجلة في قيودها الوطنية

وبعد االمتثال للتوجيهات بشأن . فقط ية للطيران باعتبارها معلومات حساسة، والتشارك بالمعلومات مع من يلزمبالصالح
  .نها في السجل االتحادي للواليات المتحدةحية الطيران يتم نشر نسخة موجزة عصال
تخدم للتدخل عمدا في فأي معلومات تتعلق بالتصميم يمكن أن تس. يشكل الطيران المدني هدفا لنوايا خبيثة  ٣- ٣

  .الى أصحاب المصلحة المعنيين فقط تسلَماالستخدام غير المناسب وأن  ينبغي حمايتها من التشغيل اآلمن للطائرة
، فإن صناعة الطيران ستكون عرضة وحمايتها هذه المعلومات لنقلوما لم يتم وضع اجراءات نموذجية   ٤- ٣

  .للمزيد من أعمال التدخل غير المشروع
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 الستنتاجا  - ٤

االجراءات والنظم والممارسات، وينبغي أن يتضمن  منيتشكل نظام النقل الجوي الجديد من شبكة متداخلة   ١- ٤
واذا كانت المعلومات االلزامية الستمرار الصالحية للطيران . بصورة استباقية عناصر لمواجهة المخاطر من جوانب مختلفة

، فإن نقل المعلومات االلزامية الستمرار الصالحية للطيران التي تتضمن تهدف الى تصحيح مخاطر محتملة على السالمة
  .معلومات أمنية حساسة الى المجتمع الدولي يمكن أن يتسبب في مخاطر أمنية محتملة

وينبغي وضع اجراءات نموذجية لنقل هذه المعلومات الى الدول المعنية من قبل االيكاو بمساعدة الدول ذات   ٢- ٤
المعلومات االلزامية  إلى اإلبالغ عنالدول  ٨وتدعو ارشادات االيكاو الحالية المتضمنة في الملحق . ا المجالالخبرة في هذ

وترغب الواليات المتحدة . األمنبصلة متالالى حماية بعض المعلومات  ١٧الملحق يدعو و ،الستمرار الصالحية للطيران
حماية لالدول بالنسبة مسؤوليات اتساق بين  يكون هناكبحيث  ٨الملحق  في نطاقفي قيام رابط بين هذه االرشادات 

  .المعلومات االلزامية الستمرار الصالحية للطيران التي تتضمن معلومات أمنية حساسة
وتدعو الواليات المتحدة الجمعية العمومية الدراج دراسة هذه المسألة في برنامج عمل االيكاو لفترة الثالث   ٣- ٤

  .سنوات المقبلة

  — تهىان —


