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 والثالثون السابعةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  الفنيةتقرير اللجنة 
  عن

  من جدول األعمال ٢٧البند 
  

  )الفنيةمقدم من رئيس اللجنة (
  
  

  ١التصويب رقم 

توصي الجلسة العامة و ٢٧على التقرير المرفق بشأن البند  الفنيةوافقت اللجنة 
 .٢٧/٢و ٢٧/١ ينباعتماد القرار
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  ة سجالت بعض الحوادث والوقائعحماي  :من جدول األعمال ٢٧البند 
  المزيد من الدراسة بشأن حماية معلومات السالمة  ١- ٢٧
المقدمة من المجلس، التي تناولت حماية الدول لمعلومات السالمة  A37-WP/66نظرت اللجنة في ورقة العمل   ١- ١- ٢٧

حاجة إلنشاء فريق عامل متعدد وال التحقيق في حوادث ووقائع الطائراتـ  ١٣بالملحق ) ه(عند النظر في اإلضافة 
وقدمت الورقة تقريرا من المجلس بشأن . االختصاصات لمتابعة دراسة حماية معلومات السالمة من االستخدام غير المناسب

حماية  :٩- ٣٦، وعدم إفشاء بعض سجالت الحوادث والوقائع: ٨- ٣٦التقدم المحرز بشأن قرارات الجمعية العمومية 
ن نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة من أجل تحسين سالمة الطيران، والتحديث المقترح لهذين المعلومات المستمدة م

  .القرارين
أعاله،  ١- ١-٢٧إنشاء الفريق العامل الوارد ذكره في الفقرة  A37-WP/122دعمت استراليا في ورقة العمل   ٢- ١- ٢٧

لتوجيه ادارة هذا  A37-WP/66اردين في الورقة الو ٢٧/٢و ٢٧/١واقترحت أن يتم استخدام قراري الجمعية العمومية 
. الفريق، مضيفة أن حماية المعلومات ينبغي أن تتوافق أيضا مع الهدف الذي تقرر من أجله إفشاء هذه المعلومات
 وباالضافة الى ذلك، اقتُرح أن يتم تشجيع الفريق على االتصال بالخبراء الفنيين المعنيين بنظم السالمة المعقدة في غير

مجال الطيران، من أجل تحديد ما اذا كان من الممكن اعتماد نهج متسق عند التفاعل مع السلطات القضائية والسلطات 
  .األخرى المعنية

التي تطرح نهجا محسوبا في اتجاه فتح  A37-WP/180ورقة العمل ) إياتا(وقدم االتحاد الدولي للنقل الجوي   ٣- ١- ٢٧
في أثناء التحقيق في " التجريم"وفي الوقت الذي أثارت فيه الشواغل بالنسبة الى . لطائراتمالحقات جنائية على أثر حوادث ا

الحوادث، شددت الورقة على الحاجة للحفاظ على بيئة غير تأديبية كوسيلة لضمان التدفق الحر للمعلومات للمساعدة في 
واقترح ادخال اضافات على مشروعي  A37-WP/66وأعرب االتحاد عن مساندته لورقة العمل . تحديد أسباب الحوادث

  .القرارين لمعالجة الشواغل المتعلقة بالتجريم في أثناء التحقيق في الحوادث
) CANSO(المقدمة من منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية  A37-WP/292اللجنة ورقة العمل  استعرضت  ٤- ١- ٢٧

ات القضائية واالعالم على أن الهدف المجتمعي لخفض الحوادث كوسيلة الطالع السلط" ثقافة عادلة"وناقشت أهمية تطوير 
داخل وخارج نطاق " الثقافة العادلة"واقترحت الورقة اتخاذ اجراءات سريعة لتطوير مفهوم . ال يتم تحقيقه بمعاقبة األفراد

مة المعلومات، وحثت وتساند المنظمة إنشاء الفريق المتعدد االختصاصات بشأن حماية سال. صناعة الطيران على حد سواء
  .الدول على االقرار بمنافع تنفيذ ثقافة السالمة العادلة، مشجعة على إقامة حوار بين سلطات الطيران والسلطات القضائية

وعلى العموم، أيدت اللجنة االجراءات المقترحة في أوراق العمل المعروضة أعاله، التي تتناول جميعها   ٥- ١- ٢٧
لسالمة من سوء االستعمال، وأقرت بالحاجة إلنشاء فريق متعدد االختصاصات لحماية سالمة أهمية حماية معلومات ا

  .المعلومات في أسرع وقت ممكن
، وافقت اللجنة على تعديل مشروعي القرارين A37-WP/122وفيما يتعلق بالمقترحات الواردة في ورقة العمل   ٦- ١- ٢٧
ة سالمة المعلومات ينبغي أن يكون متناسبا مع الهدف الذي من أجله تقرر تمشيا مع المفهوم القائل بأن حماي ٢٧/٢و ٢٧/١

  .وجرى اقتراح عدد إضافي من التعديالت على القرارين من قبل الحاضرين في االجتماع والموافقة عليها. إفشاء المعلومات
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واردة في الورقة متضمنة ، وافقت اللجنة على أن بعض المقترحات الA37-WP/180وبالنسبة الى ورقة العمل   ٧- ١- ٢٧
، إال أن المسألة المتعلقة بتجريم التحقيقات ينبغي أن تتم معالجتها في مشروع القرار ٢٧/٢و ٢٧/١في مشروعي القرارين 

  .عدم إفشاء بعض سجالت الحوادث والوقائع: ٢٧/١
، A37-WP/292ى تناولها في الورقة أقرت اللجنة بمنافع وأهمية بيئة الثقافة العادلة بالنسبة للسالمة، التي جر  ٨- ١- ٢٧

وذُكر من ثم أن فريق حماية سالمة المعلومات المتعدد . ٢٧/٢والحظت أن هذه المسألة قد انعكست في مشروع القرار 
االختصاصات سيناقش، في جملة أمور، طرق تسهيل التفاعل بين سلطات السالمة والسلطات القضائية المعنية بحماية 

  .سالمة المعلومات
  .A37-WP/289 المعلوماتقدمت أستراليا ورقة   ٩- ١- ٢٧
  :في ضوء المناقشة، وافقت اللجنة على أن يعرض على الجلسة العامة لالعتماد القرارين التاليين  ١٠- ١- ٢٧

  فشاء بعض سجالت الحوادث والوقائعإعدم   :٢٧/١القرار 

  إن الجمعية العمومية،

  .ة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالمالغرض الرئيسي للمنظمة هو ضمان سالم لما كان

  .لقاء اللوم أو تحميل المسؤوليةإمن الضروري التسليم بأن الغرض من التحقيق في الحوادث والوقائع ليس  ولما كان

أو العوامـل  /و سـباب األتاحة جميع المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث لتسـهيل تحديـد   إضرورة  وإذ تدرك
  .جراءات الوقائيةيتيح اتخاذ اإل الحوادث والوقائع بما يالمساهمة ف

  .أن منع وقوع الحوادث أمر ضروري للمحافظة على الثقة المستمرة في النقل الجوي وإذ تدرك

جراءات التحقيق التي تجريها الدولة، بما في ذلك طلبات االطـالع  إأن انتباه الجمهور سيظل مركزا على  وإذ تدرك
  .ث والوقائععلى سجالت الحواد

أمر ضروري لضـمان التـوفير    المناسبأن حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع من االستخدام غير  وإذ تـدرك 
  .المستمر لجميع المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث في المستقبل

والمدنيـة، واالداريـة   أن استخدام المعلومات المستقاة من التحقيقات في الحوادث، في المحاكمات التأديبية، وإذ تدرك 
  .والجنائية ليست طريقة لتحسين سالمة الطيران

مـع  وحتى اآلن لضمان حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع قد ال تكـون كافيـة،   أن التدابير المتخذة  وإذ تدرك
  .لمساعدة الدول في هذا الصددقانونية  إلرشادات االيكاو بإصداراإلحاطة علما 
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ساعدت دوال عديدة في وضع وتنفيذ وسـائل   ١٣بالملحق ) ه(أن اإلرشادات القانونية الواردة في اإلضافة  وإذ تدرك

   .المناسبلحماية سجالت بعض الحوادث والوقائع من االستخدام غير 

مة، أن ثمة حاجة لتحقيق توازن بين الحاجة لحماية معلومات السالمة والحاجة إلقامة العدل بصورة سـلي وبالنظر إلى 
، وكذلك مع الهدف مـن  وإلى أن الحماية ينبغي أن تكون على مستوى يتناسب مع طبيعة المعلومات التي يوفرها كل مصدر

  . وراء إفشاء هذه المعلومات

أن سلطات التحقيق في الحوادث وسلطات الطيران المدني أقرت بالحاجة ألن تقـوم االيكـاو    وإذ تضع في االعتبار
  .شأن حماية معلومات السالمةبالمزيد من الدراسة ب

بإنشاء فريق متعـدد التخصصـات لمعالجـة     ٢٠١٠بتوصيات المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة لعام  وإذ تقر
   .حماية بعض معلومات السالمة

   :تقرر ما يلي
بعض سـجالت   لى حمايةإها وسياساتها الرامية لوائحمراجعة قوانينها واالستمرار بالدول المتعاقدة على  تحث  -١

زالة العوائق التي تعرقل عمليات التحقيق في الحوادث والوقـائع، وذلـك   الحوادث والوقائع وعلى تعديلها حسب االقتضاء إل
، مع مراعاة اإلرشادات القانونية لحماية المعلومات المستمدة من نظم جمـع ومعالجـة   ١٣من الملحق  ١٢-٥ للفقرةامتثاال 

  .ا االيكاوبيانات السالمة التي أصدرته
المجلس بأن ينظر، في ضوء نتائج أعمال الفريق المتعدد التخصصات، في تعزيز األحكام بشأن حمايـة  تكلف   -٢

، آخـذا فـي   التي تتناول حماية معلومـات السـالمة   ١٣سجالت بعض الحوادث والوقائع بهدف تسهيل تنفيذ أحكام الملحق 
  .في سياق ثقافة اإلبالغ العلني بالسالمة والسلطات القضائية االعتبار ضرورة قيام تفاعل بين السلطات المعنية

  .٨-٣٦أن هذا القرار يحل محل القرار علن ت  -٣

حماية المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة من   :٢٧/٢القرار 
  أجل تحسين سالمة الطيران

  إن الجمعية العمومية،
  .متمثال في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في العالم أجمع الهدف األساسي للمنظمة مازال لما كان

  .أهمية التبادل الحر لمعلومات السالمة بين الجهات المعنية في شبكة الطيران وإذ تدرك
أن حماية معلومات السالمة من االستعمال غير المالئم أمر ضروري لضمان استمرار تـوافر معلومـات    وإذ تدرك
  .تدابير الوقائية السليمة في الوقت المناسبالسالمة واتخاذ ال

إزاء االتجاه نحو استعمال معلومات السالمة لفرض الجزاءات وإجراءات اإلنفـاذ وقبـول هـذه     وإذ يساورها القلق
  .المعلومات كأدلة في اإلجراءات القضائية
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 نتي اتخذها الموظفون التشـغيليو أهمية وجود بيئة متوازنة ال تُفرض فيها الجزاءات نتيجة لإلجراءات ال وإذ تالحظ
  .والتي تتناسب مع خبرتهم وتدريبهم ولكن تُفرض عندما يتعذر التسامح في حالة اإلهمال الجسيم أو االنتهاكات المتعمدة

أن استخدام معلومات السالمة ألغراض غير أغراض السالمة قد يعيق توفير هذه المعلومـات بمـا يـؤثر     وإذ تعي
  .المة الجويةتأثيرا ضارا على الس

من الضروري تحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية معلومات السالمة والحاجة إلى إقامـة العـدل علـى    وإذ تعتبر 
، وكـذلك مـع   وأن الحماية ينبغي أن تكون على مستوى يتناسب مع طبيعة المعلومات التي يوفرها كل مصدر ،السليم النحو

  .الهدف من وراء إفشاء هذه المعلومات

أن التقدم التكنولوجي قد جعل من الممكن إنشاء نظم جديدة لجمع بيانات السالمة ومعالجتها وتبادلها، ممـا   ذ تدركوإ
  .نتج عنه ظهور مصادر متعددة لمعلومات السالمة تعد ضرورية لتحسين السالمة الجوية

نية في كثير من الدول، قد ال تعالج بشكل أن القوانين الدولية الحالية، باإلضافة إلى القوانين والقواعد الوط وإذ تالحـظ 
  . واف طريقة حماية معلومات السالمة من االستخدام غير المناسب

مساعدة الدول على سن قوانين ولوائح وطنية لحماية  إلىقيام االيكاو بإصدار مواد إرشادية قانونية تهدف  وإذ تالحظ
  . ة بما يسمح بإقامة العدل على النحو السليمالمعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالم

ساعدت دوال عديدة في وضع وتنفيذ وسـائل   ١٣بالملحق ) ه(أن اإلرشادات القانونية الواردة في اإلضافة  وإذ تدرك
  .لحماية المعلومات التي تجمع من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة

تضطلع االيكاو بالمزيد من الدراسة بشأن حمايـة معلومـات    أن سلطات الطيران المدني أقرت بالحاجة ألنوإذ تعي 
  . السالمة

لمعالجـة   االختصاصـات بإنشاء فريق متعدد  ٢٠١٠بتوصيات المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة لعام  وإذ تقر
  .حماية بعض معلومات السالمة

  :تقرر ما يلي

وأن تعدل حسب الضـرورة أو تسـن    ةها الحاليتاتفحص تشريع االستمرار فيكل الدول المتعاقدة على  تحث  -١
القوانين واللوائح لحماية المعلومات المستمدة من جميع نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة، وذلك باالستناد بقدر اإلمكان إلـى  

  .١٣بالملحق ) ه( اإلضافةاإلرشادات القانونية الصادرة عن االيكاو بالصيغة الواردة في 

التعاون مع الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المختصة على إعداد وتنفيذ إرشادات تـدعم   المجلس علىتحث   -٢
إنشاء نظم فعالة لإلبالغ بشأن السالمة وإيجاد بيئة متوازنة يمكن فيها االطالع بسهولة على المعلومات القيمة المستمدة مـن  

  .دئ إقامة العدل وحرية المعلوماتكل نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة ذات الصلة مع احترام مبا
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، في تعزيـز األحكـام بشـأن    االختصاصاتالمجلس بأن ينظر، في ضوء نتائج أعمال الفريق المتعدد تكلف   -٣

دامة توافر معلومات السالمة المطلوبـة  استحماية المعلومات التي تجمع من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة بغية ضمان و
خذ في االعتبار وجوب قيام تفاعل بين السلطات المعنية بالسالمة والسلطات القضائية في نطاق ثقافـة  ، مع األإلدارة السالمة
  .اإلبالغ المفتوح

  .٩-٣٦أن هذا القرار يحل محل القرار علن ت  -٤

  ـ انتهى ـ




